
  

      
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

      
  
  

 

  
    

 

  ةيغة بِصيوسجممٍ ورحرِ مثَى غَيعٍ بِأُنتملِّ تحل قْدر عقَادل
 .ٍمحتاجٍ أَو راجٍ نسلًا 

  
 

  ُّلَذتفَاعٍ وتاناعٍ وتمتاس أَيذ 

  كذَل رغَيا ومضقْبِيلًا وتةً وراشبمطْئًا وو 

  قْدلَى الْعثَةٌ عاعلَّةٌ بع  قُودالْع رائس بِه جرخو 

 حلَى مع حصرٍ فَلَا يهص اعٍ أَوضر بٍ أَوسمٍ .بِنر
  :  ةيوسجلَى مع قْدع حصإذْ لَا ي 

   ، دامِ الْحمت نم وفَه قْدبِع لِّقعتوهي اللفظ الدال عليه كأنكحت م
 اخلوسيأْتي بيانها وزوجت  

   ُلصحتا يلَى مع فَقَةناقٍ ودص نم كَاحالن بِه
  :  لًاسن جري إِنْ لَمو هزِلنلَاحِ مإِصل أَو هتوهرِ شكَسا لإم أى للنكاحلَه
 . ااجتحم كُني إِنْ لَمو  

 
  

 

   بدالن   ِفْسالن كَفو ، انِيسعِ الْإِنوقَاِء النبلِ واسنالت نم
 كَاحالن بدذَا قَالَ : نلو وبِقَاتالْم نم وي ها الَّذنالز نع 

 

 



  

      
  
  

 


 

 :  مندإِ وبليه . 
   انالز فِْسهلَى نع يشإنْ خ . 
  ارٍ أَورإض أَو فَقَةن نامٍ مرى إلَى حأَدا ونالز شخي إنْ لَم

 .إلَى ترك واجِبٍ
 

  

 

o  

 ولي  يحصلُ منه ومن غَيرِه كَزوجٍ أَو وكيله الْعقْد . الْأَولُ : .١
 {زوج وزوجةٌ }.محلٌّ  والثَّانِي : .٢
 .}بِإِجيابٍ وقَبولٍ { صيغةٌ  والثَّالثُ : .٣

o اقدا الصأَمإِنْ كَانَ فَ واعِ ومفْوِيضِ بِالْإِجنِكَاحِ الت ةحيلِ صلبِد قْدالْع هلَيع قَّفوتلَا ي
 هتحي صطًا فركُونُ شفَي هنم دلَا بودهكَذَا الشو ةحالص وطرش نا مملَهعذَا جفَل ،. 

  
  

 

o  

 ولِ ، أَوخالد دنع كْرِهذ نم دفَلَا ب قْدالَ الْعح ذْكَري لَم لَوو
تقَرر صداق الْمثْلِ بِالدخولِ  

 



  

      
  
  

 

 

 ةادهبِلَا ش حصلَا  فَلَا ينِ ، وقَيفَاس ةادهلَا بِشنِ ، ويأَتراملٍ وجر ةادهش أَو ،
 ن حصلت الشهادة بالشاهدين بعد العقد وقبل الدخول وإينِ أَحدهما الْولي بِعدلَ
   } : {ُّقوا إلَى التظَرن كَانالْأَر نا ، مهِملَيع ف

  . وإِنْ صح الْعقْد في نفِْسه بِدون ذكْرِ صداقٍ وإِحضارِ شاهدينِ
 
o ازجطِْء ملَى الْوإِطْلَاقه عو قْدي : الْعقكْسِ ويلَ بِالْعقو ،يقَةلَ حق 

. حلُ أَصالْأَوا ، ويهِمف 
 

o  :  كَاحالن  خفْسي بِطَلْقَة هخفَس نيعتي أَي
- هتحصل–اكْمِ الْحبِح رِيبج هأَنبِلَا ل أَي بِلَاه انجوالز لَا أَيخمِ  إنْ دك

ادهإش انكَالز ةعببِأَر تثَب أَو ا بِهأَقَرئَ وطا إنْ ومجر ا أَولْدا جنالز دح
: { $دان للشبهة قَالَ لَا إنْ فَشا النكَاح بينهما فَلَا يحإولَا يعذَران بِجهلٍ  ،

{ اتهببِالش وددُءوا الْحراد 

o  

  ِاسري الْأَعكُونُ في يالَّذ الطَّار أَي 

  دفَلَا ح لع لَواوم ِولخلَ الدقَب اجِبو ادهأَنَّ الْإِش
ادهرِ إشغَي نولِ مخةُ الدمرحو  

 وفَش اكنه كُني إِنْ لَمو ةهبلشل دفَلَا ح 

 



  

      
  
  

 

 


 

 

 : ًمندوبات النكاح  إجماال  
    

طبةعند  –بضم اخلاء  –طبة خللزوجني  الدعاء  -٧  اخل  
االشهاد عند العقد  -٨  عند عقد النكاح –بضم اخلاء  –طبة خ  


"عند اخلطبة، وعند العقد  احلالتني يفتقليل اخلطبة 

  تسمية الصداق  -٩  " 

حلول املهر بال تأجيل لبعضه  -١٠   الناسالنكاح بني إعالن  
 العقد الفاضل الويلتفويض  

  وكفيها قبل العقد الزوجةنظر وجه   -١١
  لزوجنيانئة   -٦

  نكاح البكر    -١٢

 : ًمندوبات النكاح  تفصيال  


 

o  ِنيتادهالشو دموٌء بِالْحدبم عجسم كَلَام ةمجعاِء الْمالْخ مبِض
ودقْصكْرِ الْملَى ذعى وقْوالت را أَميهف ةلَى آيلٌ عمتشم  اسما :الْترِهبِكَس ةطْببِخ

 النكَاحِ ؛ أَي عند الْتماسِ النكَاحِ 
o . جوالز وه ةطْبالْخ دنع يادأن يكون الْب  
o    نِالزوجيتادهالشاِء والثَّن دعب:  كُمإلَي اممضانا الندقَص ا قَدفَإِن دعا بأَم

، كُمتراهصمو كى ذَلنعي ما فمو
o  يا فما وينفا ونكُونَ ما أَنْ تينضراك وقَبِلْن فَقَد دعا بأَم

اهنعم.  



  

      
  
  

 


 

o  قْدع دنةٌ عطْبخ
o  كتكَحأَن فَقَد دعا بأَم : را ذُكم دعقُولَ ببِأَنْ ي يليابالْوتن 

كَذَاجمربيت فالنه أَو هراقٍ قَددلَى صةَ عي فُلَانكِّلَتوم أَو  
o فِْسينا لهقَبِلْت نِكَاح قَد قَبِلْت قَد

   .نِكَاحها لموكِّلي
 

o ِنيالَتي الْحف ةطْبالْخ أَي}{  ْإذ
 ب السآمةَ .الْكَثْرةُ توجِ

 

o ِاسالن نيب هارإظْه كَاحِ أَيالن أَي انالز ةمهت دعبل
 

o هكَتراَء بجر  َةك فُلَانتكَحأَن
  بِنت موكِّلي مثَلًا .

 

o ٌنِئَةهنِ تيجولزل و كاربم مويو ، اَء اللَّهكَةٌ إنْ شاربم : وحنكذَل وحن 

o اٌءعا  دملَهكى ذَلنعي ما فمو ةرشنِ الْعسحو ةعالسو كَةربِالْب
 

o ادهالْإِش قْدالْع دنع ؛ لَافالْخ نوجِ مرلْخلم ريى إذْ كَثرلَا ي ةمالْأَئ ن
 قْدالَ الْعح ةادهإلَّا بِالش هتحص 



  

      
  
  

 

o  ِعيكَالْب قْدالَ الْعةُ حادهلْ الشصحت إِنْ لَمو فِْسهي نا فيححص هقُوعو
 التمتعِ إلَّا بِحصولها قَبلَ الْبِناِء ولَكن لَا تتقَرر صحته ولَا تترتب ثَمرته من حلِّ

o  َلصح ا : قَدمقُولَا لَهنِ كَأَنْ يلَيدع ا بِهبِرخي ا ثُمرا سمهنيا بيمف قَدعأَنْ ي
والزوج يخبِر عدلَينِ غَيرهما ، ولَا منا الْعقْد فُلَانٌ علَى فُلَانةَ أَو أَنَّ الْولي يخبِر عدلَينِ 

داحالْو زِلَةنبِم ذئينا حمهأَنل هرلًا غَيدع بِرخالثَّانِي يلًا ودا عمهدأَح بِرخي أَنْ يكْفي


 

o ِاقدالص كْرذ :قْدالْع دنع هتيمست أَي  
o   :ِلقْبتسي الْمف لَافتاخمِ الهوفْعِ تدفْسِ ، والن انئْناطْم نم 

o  : لُولُهحهضعبأْجِيلٍ لبِلَا ت كُلُّه


 

o قْدلَ الْعقَب أَي لَهةً قَباصا خهكَفَّيو ةجوالز أَي
o ارِهيقَةَ أَمقحاهيلو نم ا أَوهنلْمٍ  مبِع 

o تا ، اسبِه لَذُّذالت هجلَى وع كُني إنْ لَم هيلكو أَو فِْسهكُونُ بِني ظَرالنا وفَالُهغ
كُونَ قَدإلَّا أَنْ ي مةٌ،اللَّهروع هأَننِ لالْكَفَّيو هجلَى الْوع ادا زم عنما يكَم نِعإِلَّا مو 

جأَةً فَيركَّلَ اماوهثُ إنيح نا ملَه أَةٌ  وزرجام ثُم يهف بِعت اتوبدنالْم نم ظَرلَ النع
وبدنلَا م زائج هلَى أَنبِ عذْهلِ الْمةُ أَهامعو الْقَطَّان ناب 


 

o :  ٍبِكْر نِكَاح . ةرشنِ الْعسحل بأَقْر 



  

      
  
  

 

 

o  

١.   يثُ : { إذَاـدحو
حدكُم زوجته فَلَا ينظُر إلَى فَرجِها لأَنَّ ذَلك يورِثُ الْعمى } حـديثٌ  جامع أَ

، هرغَيانَ وبح ناب هعضبِو حرصو ، لَ لَهلَا أَص كَرنم  
هأَنجِ لإلَى الْفَر ظَري النغبنلَا ي: 

  ابرِ طصالْب فعورِثُ ضي 
   لَدي الْواِء فيلَّةَ الْحورِثُ قيو  

. وعنمفَم يهف ا الْإِيلَاجأَمرٍ ، وبطِْء  درِ ويبِغ عتمت
   


 

o  ُةطْبخ  مرحةوناكأَة  الررالْم  يا  -هبثَي تأو  –إنْ كَان
رشيدةً ، أَو وليها إنْ كَانت بِخلَافها لغيرِ فَاسقٍ  وهو الصالح أَو الْمستور الْحالِ 

  كَانَ الْخاطب الثَّانِي صالحا أَو فَاسقًا أَو مستورا . وسواٌء
o  خطبتها مرحي لَم ا أَوحالإنْ كَانَ الثَّانِي ص

 .مجهولًا فَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَاسقًا مثْلَه حرم أَيضا 
o َةمرإذْ لَا ح  ، هقسف نا ملَه يصلخا تهي نِكَاحلْ فقِ ، بلْفَاسل 

 ةيدقع أَو ةارِحقًا بِجاٌء كَانَ فَاسوس

ةُ بِالرربنِ إذْ الْعلَيقَو دأَح وهلَا ، و اقًا أَمدص ربِ قَداطا بِالْخضالرو كُون 



  

      
  
  

 

o  أَي هدعمِ بواقِ  كَالسديرِ الصقْدت نم كُونارِ الربتي اعف دلَا ب
 بعد الركُون لمشترٍ أَولٍ يحرم أَيضا

o  النيبقول$لَىع كُمدأَح طُبخلَا  { لَا يو يهأَخ ةطْبخ
. { همولَى سع ومسي 

o  الثَّانِي قْدع خفَسو ةنائب بِطَلْقَة. 

١.  دعب قْدالْع هدنع تثَبمٍ واكحثَةُ لادالْح تعفإذَا ر هى أَننعبِم
يبِب كُونالر هخفَس هلَيع بجارٍ وإقْر أَو ةن. 

 الْأَكْثَر هلَيعا واببحتاس ْطَأي لَم لَوو خفْسي لَم
  " "  
  


 

o  لَا رِهغَي نطَلَاقٍ م أَو فَاةةَ ودع
  من عدتها منه ، فَيجوز إذْ لَم يكُن بتا" أي ثالثا " .


 

o  ِوِيجزا بِالتهدعنِ بِأَنْ ييانِبالْج نةُ مداعوالْم أَي ةدتعالْم أَي
 هدعت يهو ةدالْع ـدعب. يأْتا يكَم وهكْرفَم 

o   َكَمواعتها يف يهو هتداعومو لَه ةطْبالْخ رِيحص
  مواعدةُ غَيرِه علَى الْمشهورِ .  الْعدة ؛ أَي بِأَنْ كَانَ مجبرا



  

      
  
  

 


 

o  { وفًارعلًا مقُولُوا قَوإلَّا أَنْ ت }:الَىعت هلبِقَو ادرالْم وهو  
o َأ بجعم أَو بحم أَو باغيك رف موي الْياإنريكُونُ خي اَء اللَّهإنْ ش و 

o  وقد هودقْصلَى مع لَالَةلدل لُحصا يم هي كَلَامف ظْهِرأَنْ ي وهو
 تلوحياً  ويسميمر حكمه  "بأنه حرام "

o  . ذكر الكالم يف معناه ولوح به إيل إرادة الزمه  


 

o امرِهغَيو هاكالْفَورِ وضكَالْخ ةدي الْعف أَي 

o أَي : مرحلْ يب ةدي الْعا فهلَيع فَقَةاُء النرإج وزجفَلَا ي 

o  ةطُوبخمل فَقأَن ى أَودأَه كَذَا لَوٍء ويا بِشهلَيع لَه وعجفَلَا ر
. طرش أَو فرعا إلَّا لهتجِه نم وعجكَانَ الر لَوو ، هنع تعجر ثُم ،ةدتعرِ مغَي 

o : وعجإنْ كَانَ الر هأَنا، لهلَيع وعجالر ا فَلَههتجِه نم.متي ٍء لَميريِ شظي نف  
 

o نمع ذَرحينِ ليجوالز دي أَحوبِ فيالْع أَي  . يهف يه 
 

o  دعك بجوزا: أَتقُولَ لَهكَأَنْ ي ةدي الْعف بِهاحصنِ ليجوالز أَي
نم اطَبخالْم كُتسفَي،هكْسع أَو ةداالْعمه امرفَح. 

 الَه هجإِلَّا فَلَا وٍء ويبِش هجِيبلَا ي اطَبخأَنَّ الْم لَمعي كَلِّمتإذَا كَانَ الْم  
  



  

      
  
  

 

 

o  تثْبي إِنْ لَمالِ وونِ الْأَحائبِقَر لَوو كبِذَل ةورهشم أَي
 يعرالش هجا بِالْوهلَيع.  

 

o   لَه هكْري أَي ، ةدي الْعف أَي
 تزوجها بعد الْعدة إنْ صرح لَها بِالْخطْبة فيها .

o وزالت قَعإنْ و ةطْبا بِالْخحِ لَهرصالْمو ةانِيالز نم رذُك نم ا أَيبِه ج 

  
 


 

o  هقُّقحتو هولصلَى حع كَاحِ ، أَيلَى النع أَي : هلَيالُّ عاللَّفْظُ الد
 إجيابا وقَبولًا .

o ِلْإثَّلَ لمكَــ : و :هلرِيحِ بِقَوابِ الصجي
 ي أَوتبِن كتجوز ةَ ، أَوي فُلَانتبِن كتكَحأَن : يللِ الْوكَقَو ت أَيجوزت وكَحأَن

موكِّلَتي فُلَانةَ ، ولَو لَم يسم صداقًا كَما يأْتي في نِكَاحِ التفْوِيضِ ، 

ْلثَّلَ لمكَـ:وو ) : هلولِ بِقَوقَب  هيلكو جِ أَووالز نم يتضرو ( قَبِلْت. 
 

o  ابنيت انعقد النكاح كتبهو لَا إِلَّا لَماقٍ ودالص ةيمست نم دب
دقعني 

 

 



  

      
  
  

 

 

o . ياضكَالْم دعاِء لَا الْوشلَى الْإِنةُ عالْقَرِين تإنْ قَام 

o . ِولالْقَبابِ والْإِجي نيب ِسريلُ الْيالْفَص رضلَا ي  
 

o   : يلقُولُ الْوفَي ، كتننِي ابجوز
دقعنا فَياهإي كتجوز

 

o  سٍ .َلَارخ ةوررضةُ إلَّا لابتلَا الْكةُ واري الْإِشكْفت 

o  ةيغالص درجلِبِمزبِالْه لَوارٍ ويبِلَا خ ةاللَّازِم قُودالْع نم هأَنل  دض
 والرجعة .الْجِد كَالطَّلَاقِ 

  
  

 

o   ١-  ٢-   
 

o  

o   ولَه لَوثْلِ واقِ الْمدص ونبِد لَوو ربالْج
ولَو عانِسا بلَغت من الْعمرِ ستني سنةً أَو الٍ منها أَو لقَبِيحِ منظَرٍح لأَقَلِّ
أَكْثَر 

 
 



  

      
  
  

 

o  

o   ْال أَطْلَق ةً أَويدشا رلَهعج أَي : ا الْأَبهدشإذَا ر ا قَامما لهنع رجح
 بِها من حسنِ التصرف فَلَا جبر لَه علَيها حينئذ ولَا بد أَنْ تأْذَنَ بِالْقَولِ كَما يأْتي.

o   اجِهوز تيبِب ةً  فَأَكْثَرنس  جوا زلَ بِهخأَنْ د دعب تأَقَام أَو ،
 ثُّيوبة ثُم تأَيمت وهي بِكْر فَلَا جبر لَه علَيها تنزِيلًا لإِقَامتها بِبيت الزوجِ سنةً منزِلَةَ ال

  
o زةً،كَتادع ررا ضوِجيِهزلَى تع ملْزي ي إذْ لَمذ أَو يصخ نا موِجيِه

لَه ربإِلَّا فَلَا جا وعرش بِه جوالز درا يمذَامٍ مجصٍ وربو ونن؛كَجةاهع
o : ايمف ربالْج لَه ي أَيصفَللو

ربج يهلْأَبِ فل .  
o  

١. ْبِأَن ْفَقَط هلَيا عهربج فَلَه ، فُلَان نا مهجوز : قَالَ لَه
رِهونَ غَيد. طْلَقًاا مهربج الْأَبِ لَه لَافثْلِ ، بِخالْم رهذَلَ مإنْ ب 

٢. ْبِال ا أَينمض لَوو اهنعي ما فما ، وهربرِ بِأَنْ قَالَ : اُجبج
 ، كَما لَو قَالَ لَه : زوجها قَبلَ الْبلُوغِ وبعده أَو علَى أَي حالَة شئْت .

٣. : َبِأ اربلَا الْإِجو جوالز لَه نيعي لَمو ا أَوهجوز : نْ قَالَ لَه
هلَيلُ عوعلَا ي قَابِلُهمو ، ربالْج ؛ فَلَه اهضرت نمل ت أَوببأَح نما مهجوز ا أَوهحكأَن 

 

o  لَىع ي أَواتنب ي أَوتلَى بِنع أَي ضعها أَوب
 .هِن فَلَه الْجبر علَى الْأَرجحِ  عند بعضهِم بضع



  

      
  
  

 


 

o   ييصو تأَن : قَالَ لَه ا ، أَووِجيِهزبِت الْأَب هرإذَا أَم
 ازنِ جابال ودجو عا مهجو؛ فَإِنْ ز ربلَا جنِ . وابال دعب هتبترا كَأَبٍ مهكَاحلَى إنع

علَى الابنِ
o  ِبالْأَقْر ودجو عم دعالْأَب قْدع ةحصل يصلَى الْوع ازج

 

o  دعي  الْأَبِ بف هيصوو
جوزا تمفَإِن ربج مهنم دأَحل كُني إِذَا لَمو ةوننجالْمو ةريغالصغٌ الْبِكْرِ واللَا  ب

وسيأيت أن إذن البكر  ، سواٌء كَانت الْبالغُ بِكْرا أَو ثَيبا بِإِذْنِها ورِضاهاصغريةٌ 
 ب تعرب عن نفسها .صماا وأن الثي

o  اأي ال  تزوج إال بالغا وال تزوج إال بإذ 

o فسخو كَاحالن دا  فَسدأَب  
  

  


 

o ااها بِرِضهلَيع قْدي الْعف أَةرلْمل
ِلَى الْأَبع 

o  يا سكَم ررلَا ضنِ ، وابلَى الع ازج صن
 هلَيلوجود الشفقة يف األبعنِهابنِ وابال دعب هتبترفَم أَةرلْمل ِلْأَبل



  

      
  
  

 

َفَلإِنْ سو، نِهابالْأَخِ و دعب هتبترأَبٍ فَملٍأَبل
 ازة ، بِخلَاف الْفَرائضِالصلَاة علَى الْجِنك

o  دنلِ عالْأَفْض ميقْدتلْأَبِ، وي للَى الَّذع فنكُلِّ ص نم
 ةبتي الراوِي فسالت

 

o  نيمف ماكالْح ظَرن
. مهنيب  أُقْرِع كُنإِلَّا يو ، ماكإنْ كَانَ  ح همقَدي 

o  لَّىوتي يالَّذ وه ماكإِلَّا فَالْحا .وهنِكَاح قْدفاحلاكم يلي من ذكر ع 
 

o    ، نيملسالْم ةامع نلٍ مجر ا أَيهنِكَاح قْدلَّى عوت
م والْأَخ لأُم ، فَهم من أَهلِ الْوِلَاية الْعامة ومن ذَلك الْخالُ والْجد من جِهة الْأُ

  بِإِذْنِها ورِضاها



 

o  تسنْذَأْت 

o   اهتمبِأَنْ ص نيضرلْ ته : لَتئا إذَا سهتمإنَّ ص أَي
نزوجك من فُلَان علَى مهرٍ قَدره كَذَا ، علَى أَنَّ الَّذي يتولَّى الْعقْد فُلَانٌ  رِضا 

 طْقالن كَلَّففَلَا ت كي ذَلإِذْنٌ فا وهنمكبِذَل 
o اهنإِذْنٌ ما وا رِضهكُوتبِأَنَّ س أَي 

   



  

      
  
  

 

 

o  يا فم ى أَوضلَا أَر أَو جوزلَا أَت : أَنَّ بِأَنْ قَالَتل  تفَرن أَو اهنعم
 فُِسخ نِكَاحها أَبدا ولَو بعد الْبِناِء والطُّولِالنفُور دليلٌ علَى عدمِ الرضا

o تي يا الَّذأَبِيه فَقْدل هلُ أَنمتحا يكَاَءهأَنَّ بافَتزوج لهقْدلَّى عو 

o تما بِالصهني مفكْتلَا يعٍ ، ونم ا أَورِض نا مريِهمي ضا فمع رِبعةً تيهفس لَوو
 

o  

  : نم دغٌ فَلَا بالب يهو يالالْم فرصي التا فهنع رجالْح بِأَنْ أَطْلَق
نا عهطْقن نم دلَا ب ها أَننه ذَكَرا،وهلَيا عأَبِيهل ربلَا ج هأَن مقَدتلِ،وا بِالْقَواإذْنِهئْذَانِهتاس د 

  تنِعم ا  :أَيهرا أَمهرأَم تفَعكَاحِ ، فَرالن نا مهيلا وهعنم أَي
 ابفَأَج ، قْدا بِالْعاهأَب رلِ فَإِنْ أَما بِالْقَوإذْنِه نم دفَلَا ب ماكا الْحهجومِ فَزاكلْحل

 إِذْنل جتحي ا لَمهجوزوبِرجم هأَنل 
 ٍضربِع تجوز يصلَا وا ولَه أي  لَا أَب

وهي من قَومٍ لَا يزوجونَ بِالْعروضِ ، أَو يزوجونَ بِعرضٍ معلُومٍ فَزوجها وليها 
 بِأَنْ تقُولَ : رضيت بِه ، ولَا تكْفي الْإِشارةُ  بِغيرِه ، فَلَا بد من نطْقها

  َقُولا بِأَنْ تهطْقن نم داٍء فَلَا بصخو وننجصٍ وربذَامٍ وكَج
 : رضيت بِه مثَلًا

 ْافا الهيلا وهلَيى عدعت ي ، أَيدعالت : اتيت
 كَاحالن حصفَي تيضفَر ، ربا الْخهى إلَيهأَن ا ثُمرِ إذْنِهيا بِغهلَيع قَدبِرِ ، فَعجالْم رغَي

 هذلِ ، فَها بِالْقَواهرِض نم دلَا بكَارٍ مخسةوأَب 
 



  

      
  
  

 




 

o  ارِ إذْنِهيا بِغهلَيع قَدبِرِ ، فَعجالْم را غَيهيلا وهلَيى عدعت ي ، أَيدعالت
 تيضفَر ، ربا الْخهى إلَيهأَن ثُم. 

o  

 هِينيثَلًا ، وم جِدسكُونَ بِالْمكَأَنْ ي قْدالْع نم
هقْتو نم ربا الْخهإلَيانمويلَ الْيقا ، وضالر هعم حصلَا ي دعب موالْييلَ  وقو بقُر
الثَّلَاثَة قا فَوم دعالْب 

 ، ِي الْبِكْرف مقَدا تكَم تمي الصكْففَلَا ي
 . وكَذَا غَيرها بِالْأَولَى

 ، امهنم هلَيع يتاُفْت نما مضلَ الرقَب أَي
كذَل دعا برِض هنم حصفَلَا ي هلَيع يتاُفْت نم دفَإِنْ ر

االَ الح لَدا بِالْبهلَيع يتاُفْت نكُونَ مأَنْ يو أَي اتيفْت
هتاعس نم ربى الْخهأَنا وتبقَر لَوو حصي لَم را ، فَإِنْ كَانَ بِآخضالرو 

 أَو كَتبِأَنْ س قْدالَ الْعح اتيافْتبِال أَي
 فَإِنْ أَقَر بِه لَم يصح ادعى أَنه مأْذُونٌ ، 

  ا لَمعا مهِملَيفَإِنْ كَانَ ع
 هخفَس نم دلَا بو ، حصي 






  

      
  
  

 

 

 

o  

 } عدم اإلكراه } ،اخللو من اإلحرام  ،الذكورة  ،احلرية  ،العقل  ،البلوغ ،اإلسالم  
o  

 اهنِكَاح قْدلَّى عوتأَنْ ي حصفَلَا ي ةملسالْم أَةري الْمكَانَ  ف لَوو ركَاف
ا علَه دقعرِ أَنْ يا الْكَافأَبِيهل وزجفَي ملسا مهجوزتةُ يابِيتةُ الْكرا الْكَافأَما،واهأَبهلَي

  بِيص نم قْدالْع حصفَلَا ي 

  فَلَاانكَرسو وهتعمو وننجم نم حصي 

   ثَىأُن نم حصفَلَا ي 

 يلالْو لُوخ ي  هنم حصا لَا يمهدبِأَح رِمحفَالْم،ةرمع أَو جبِح
 تولِّي عقْد النكَاحِ 

  قْدع يلبِو صتخلَا ي ، اهالْإِكْر مدإلَّا أَنَّ ع هكْرم نم حصفَلَا ي
ةيعرالش قُوديعِ الْعمي جف امع ولْ هكَاحِ ، بالن 

 

o  لَا قُهسلِ  إذْ فدالْع رلَّى غَيوتفَي ، ةالْوِلَاي نع هرِجخي
عقْد نِكَاحِ ابنته أَو ابنة أَخيه أَو معتوقَته إذَا لَم يوجد لَها عاصب نسبٍ 

o  نا مازرتأْيِ احذُو الر يهفالس جوزفَيوهتعالْم  هتربجم
رِ إذْنيثَلًا بِغم هتناب جوإِلَّا بِأَنْ زطًا ورا لَا شاببحتاس هيلو ا بِإِذْنا بِإِذْنِههرغَيو  هيلو

إِلَّا رو قَاها أَبابوةُ،فَإِنْ كَانَ صلَحصالْم يها فما لبدن يلالْو ظَراضٍ نم وفَه ظُرني فَإِنْ لَم،هد 



  

      
  
  

 

–– 

 

 

o  عقد نيابة عنهيوكل من يتوىل ال أن
o   قْلِ احملرم حبج أو عمرة واملعتوهالْع يفعض نون أَيفَلَا وا

وال يصح توكيل ويل امرأة   يصح للزوجِ توكيلُهما لمانِعٍ الْإِحرامِ وعدمِ الْعقْلِ
  املتقدمة  ملن يتويل عقد نكاحها نيابة عنه إال مثله يف استيفاء الشروط





 

o الزوج والزوجة معا  
    

  
    

    















  
  
  
  



  

      
  
  

 

  
  

١. أَب خفْسيو ةهكْرم أَو هكْرم نِكَاح حصافَلَا يد 

٢.  ةرِيضم رِيضٍ أَوم نِكَاح حصفَلَا ي 

٣. ِمرحالْم نِكَاح حصرٍ فَلَا يهص اعٍ أَوضر بٍ أَوسن نم  

٤. َلَى ألِ عكشثَى الْمنالْخ نِكَاح حصةٌفَلَا يجوز أَو جوز هن 

٥.  نلَا مرِمِ وحجِ الْموالز نم حص؛ فَلَا ي ةرمع أَو جبِح
وحينئذ   الزوجة الْمحرِمة ، وتقَدم أَنَّ شرطَ الْولي أَنْ لَا يكُونَ محرِما أَيضا

 أَي  وفَه : الثَّلَاثَة دأَح نكَاحِ ملنل انِعم امرأَنَّ الْإِحا ، لهيلوو ةجوالزجِ ووالز
 عدمه فيهِم وضد الشرط مانِع الشرطَ

٦.  
 
 

      

  لَامالْإِس    
من أَربعٍ من  وخلُوه

اتجوالز    
  

 مرحا يم هتحكُونَ تأَنْ لَا يو
  جمعها معها

 
 

o  

  :رِهغَي أَو ابِيترٍ ككَاف نم حصفَلَا ي 

٢. :فَلَا يعٍ نِكَاحبي أَرذ نم حص 
٣.  هعمج مرحن يم هتحا تهعم 





  

      
  
  

 


    

    

   ٍجوز نخلوها م    ِجولزةً لوتتبكُونَ مأَنْ لَا تو  
   رِهغَي ةدع نها ملُوخ و    

  

ةيوسجم ركُونَ غَيأَنْ ت و  
  

 

o  

١.  ةجوزتلَى مع قْدع حصفَلَا ي 

٢.  هنةٌ مدتعا مأَمجِ، وورِ الزغَي نم ةدتعلَى مع قْدع حصفَلَا ي
ت إذَا لَم حصةً فَيوتتبم كُن 

٣. ةابِيتالْك را غَيبِه ادرالْمو ، ةيوسجلَى مع قْدع حصفَلَا ي 

٤.  
 

 


 

o  ةربجالْم ريةُ الْغجوالز بِه تيضٍء ركُفةُ لابالْإِج
o اعنتامال درجلًا بِماضكَانَ ع
o   إِلَّا أن يأمر بتزوجيها؛ و ابفَإِنْ أَج

كان امتناعه  إال  إذاولَا ينتقلُ الْحق لمن بعد الْعاضلِ من الْأَولياِء  كمزوج الْحا
  عاضال . الويللوجه صحيح ، فال يزوج احلاكم  وال يكون 



  

      
  
  

 

o   يتحقق العضل وكذا الوصي برد متكرر
أحوال اربة منها ومن غريها فإذا لألزواج ألن األب ارب وكذا وصيه أدري ب

حتقق العضل يأمره احلاكم حينئذ بتزوجيها فإن أجاب وإال زوج احلاكم وتقدم أنه 
ال بد من إذا بالقول


 

o اوانسإن بأَح قْدلَ الْعقَب
وزوجها فان مل يعني هلا  وجوبا من أَحبه لَها لاختلَاف أَغْراضِ النساِء في الرجالِ 

 بأَح نمموإطالعه قْدالْع نيا بم دعب لَوكَاحِ والن در أَي هلَيا ع 

o  هجوفَز هملْزفَإِنْ  فَي. در لَه سلَيو
فنِص هلَزِم طَلَّقِرهالْم

 

o   ُةا الْوِلَايهلَيع لَه نبِم جوزتأَنْ ي إذَا طَلَب
فِْسهن نا مهوِجيزت بِه تيضرو جوالز هأَن تا إنْ كَانهتما صهإِذْنو

الْإِجياب والْقَبولَ وهو بِكَسرِ اللَّامِ ، بِكْرا ، وإِلَّا فَلَا بد من النطْقِ
أَي ولَه تولِّي الطَّرفَينِ ، فَلَا يحتاج لولي غَيرِه يتولَّى معه الْعقْد خلَافًا لمن قَالَ : 

 هعم رِهغَي يلو نم دلَا ب 

o نِ شفَيلِّي الطَّروتو فِْسهنوِيجِ لزوِيرِ التصتل ارأَشو كلَى ذَلنِ علَيدع ةاده
بِقَوله بِتزوجتك بِكَذَا من الْمهرِ






  

      
  
  

 


 


 

o  ا  أذنتمهنكُلٍّ مل بِأَنْ قَالَت بِنيترم ا أَوعنِ  مييلول
 وكَّلْتك في أَنْ تزوجنِي أَو قَالَت لَهما معا : وكَّلْتكُما في تزوِجيِي فَعقَدا لَها

  ا لألول يقضى
وإِنْ تأَخر في الْإِذْن لَه دونَ الثَّانِي في الْعقْد ؛ لأَنه تبين أَنه تزوج ذَات زوجٍ 

غَي قْدمٍ بِعالع رغَي نِهالَ كَوا الثَّانِي حلَذَّذْ بِهتي إنْ لَملَها قَبهلَيع رِه 

o  

 لًالَذُّذٌ أَصالثَّانِي ت نلَ مصحأَنْ لَا ي 
  خفْسيا ، ويهِملِ فلْأَوكُونُ ل؛ ت ثَان هبِأَن هلْمع عا ملَذُّذٌ بِهت هنلَ مصح أَو

 الثَّانِي بِلَا طَلَاقٍ 
 لثَّانِيل أَي لَه

دونَ الْأَولِ
 

o  

 ثَان همٍ بِأَنالع را غَيلَذَّذَ بِهتأَنْ ي 
 ْأَنلِ والْأَو ةدي عالثَّانِي ف قْدكُونَ علَا ي 
 ابِه لَذُّذلُ بِالتالْأَو بِقَهسأَنْ لَا يو 



  

      
  
  

 

o   ا منهكانت لألول جزماً فترد لعد
 وترثه وتأخذ الصداق وكذا إن ثبت تلذذ األول ا قبل تلذذ الثاين فتكون لألول

بال ريب سواء مات أو كان حياً 
     ا بِلَاعا ممهيفسخ نِكَاح

 طَلَاقٍ إنْ عقَدا بِزمنٍ واحد تحقيقًا أَو شكَّا دخلَا أَحدهما أَولًا


 

o 

ولِ كَما تقَدم لأَنه ثَبت أَنه تلَذَّذَ بِها عالما فَإِنَّ نِكَاحه يفْسخ بِلَا طَلَاقٍ وتكُونُ للْأَ
o  فَبِطَلَاقٍ  أَي ، ثَان ها بِأَنمالا علَ بِهخد هولِ أَنخالد دعب أَي

ما في زمنينِ وجهِلَ الْمتقَدم فَيفْسخ بِطَلَاقٍ  كَجهلِ الزمنِ  مع الْعلْمِ بِوقُوعهِ
 مقَدتالْم لَمعي لَما وعلَا مخد لَا ، أَوخدي ا بِطَلَاقٍ إنْ لَممهنكُلٌّ م خفْسا فَيمهنم

 منهما في الدخولِ أَيضا
 

 

o  

o  ِنيتنيةُ  بيلدأَعى ورالْأُخ نلُ مدا أَعماهدإح تكَان لَوو
 ةاديزِيلِ الزنتأَةُ لرالْم أَي يا ههقَتدإِنْ صكَاحِ وي النف ا أَيناةٌ هلْغنِ  ميتضاقنتم

س وهو داهزِلَةَ شنعِميكَالْب رِهغَي لَافكَاحِ ، بِخي النطٌ فاق 





  

      
  
  

 


 

o  

  همبِكَت ودهالش يهف جوى الزصا أَوم وه َافَقواإنْ ت  يلالْو هعم
 أَوصى بِكَتمه  من امرأَة أَو أَياما معينة كَثَلَاثَة فَأَكْثَر  والزوجةُ بلْ وإِنْ 

 يفسخ 

o ٌلاطب رالس نِكَاح  قْدالْع نيح ودهالش را أُمم هأَن
همفَإِنْ الدخول ما مل يطل عرفا   فيفسخ قبل الدخول مطلقا ، ويفسخ بعد بِكَت

 خفْسي ولِ لَمخالد دعطَالَ ب 
 لَادالْأَو ةلَا بِوِلَاد  

 

o الز ا أَيبوقعلْ وهجي ا لَمم اناقَبعي ودهالشمِ ولَى الْكَتاطَآ عوإذَا ت انجو
 هملَى كَتاطُؤِ عوالت مدكَاحِ عالن ةحص طرش نا أَنَّ منه نم ملعو مهنم داحو 

 
  

 
 

 ما يفسخ قبل الدخول وبعده ما مل يطل 

 ما يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده 

  األصلوهو  أبداما يفسخ 
 

 



  

      
  
  

 

  

o  

 الْي ةريغالص أَلَةسامهوطرش فَقْد عم تجوإذَا ز ةيمت
خيف عليها الفساد إن بلغت عشر سنني
 ٍبِرجرِ مغَي اصخ ودجو عم ةامالْع ةبِالْوِلَاي جوزت رِيفَةالش أَلَةسمو
 نِكَاحِ الس أَلَةسمو ر 
  

o  

  ، ْا  فَقَطارهإلَّا ن وا هيهأْتأَنْ لَا ي ةُ ، أَوجوالز هيأْتأَنْ لَا ت
 ضى النكَاحِ ولما فيه من الْخلَلِ في الصداقِلأَنه مما يناقض مقْتأَو لَيلًا فَقَطْ ، 

 

٢. مهدأَحل أَكْثَر ا أَومورٍ يغَي ا أَوعا مهلمنِ أَويجوالز ا أَي
أَجنبِي ليتروى في ذَلك فَيفْسخ قَبلَ الدخولِ ويثْبت بعده بِالْمسمى إنْ كَانَ ، 

 وإِلَّا فَبِصداقِ الْمثْلِ
o  : اريخ ازِ خوجل خفْسسِ فَلَا يلجونَ الْمد يهسِ فلجارِ الْمي

  الْبيعِ
  اننيب  كَذَا فَلَا نِكَاح قْتول كَذَا أَياقِ لدبِالص أْتي إنْ لَم هأَن

 لَهقَب ذْكُورِ أَوالْم قْتي الْوف اَء بِهولِ فَقَطْ  إنْ جخلَ الدقَب خفْس؛ فَي ، فَإِنْ لَم
يأْت بِه فُِسخ أَبدا



  

      
  
  

 

٤.   كجولَى أَنْ أُزثَلًا بِكَذَا عك متنِي بِنجوزلَى أَنْ تع قَعا ووهو م
  بِنتي بِكَذَا

  اعرش لَكملَا ي نِهزِيرٍ . كَكَونخرٍ ومكَخ
 كذَل وحن ولًا أَوهجم أَو . هيملسلَى تورٍ عقْدم رغَي أَو . بِه فَعتنلَا ي نِهكَول أَو 

  

 ْقِْس أَنلَا يم بِيتي الْما فهترض نيبا وهنيب 
  أَكْثَر أَقَلَّ أَو ةً أَوعما جهترضلَ لعجا بِأَنْ يهترا ضهلَيع رثؤأَنْ ي طرلَى شع  أَو

 تستقلُّ بِها عنها
 َلع ا أَوهلَدلَى وع قفنأَنْ ي طَترش كَذَا لَوو تبى أَحتا مهدا بِيهرلَى أَنَّ أَمع ا أَوى أَبِيه 

 

  
  
     

  امهدأَح نِ أَويجوالز أَو يلالْو وطرش نطٌ مرلَّ شتاخ ا لَوكَم.
 يلا بِلَا وهفْسأَةُ نرالْم تجوز ا لَوكَم كْنلَّ رتاخ أَو
 َةُ بِقيغالص قَعت لَم رٍ أَوبتعرِ ملٍ غَيبِقَو أَو ، ةارإش أَو ةابتلْ بِكلٍ بو

 اطَاةعلًا كَالْمأَص قَعت لَى إنْ لَمأَوا ، وعرش 
 ِولخلَ الدقَب ودهلْ شصحي لَم أَو
 ِنقَيبِفَاس نِ أَويأَتراملٍ ودع ةادهبِش قَعو أَو 
 كَالنلٍوأَجكَاحِ ل .





  

      
  
  

 

 
  

 

o   يِّن األجل أم مل يعينههو النكاح ألجل ع.  
o  ٍبِلَا طَلَاق،  يهبِ  فذْهلَى الْمع اندحلَا يو انجوالز  
o  قْدي الْعف كانُ ذَليا بهيلو أَو أَةرلْمل .   
o   ثُم ةنةَ سدم أَو ةلْدالْب هذي هف اما دا مهجوزتأَنْ ي

. كذَل هالح نأَةُ مرالْم تفَهِم لَوو رضا فَلَا يفَارِقُهي  
o   نِيجوز : هلكَقَو يِينِهعت مدعبِكَذَا ، و نِنيس رشك عتنِي بِنجوز

 بِنتك مدةَ إقَامتي في هذَا الْبلَد فَإِذَا سافَرت فَارقْتها .
  

 

 

o  َق خفْسي ، ةحلصل نلَك ، هدعباِء ولَ الْبِنب
. خفْسي لَم رِيضالْم حفَإِنْ ص 

 

o : 

o نِ ،  طَلَاقيبِطَلْقَت هعم تا كَانيححص هدعب قْدالْع ادفَإِنْ أَع
 رِهغَي سِ أَولجي الْمف هاداٌء أَعوسو ، هلَيع وا هلَى مع رمتاس لَها قَبيححص هادإِنْ أَعو. 

o  نيب يهف فلتبِ ،  إنْ اُخذْهالْم ارِجخ لَوو ادالْفَسو ةحلْمِ بِالصلِ الْعأَه
 ةعبالْأَر ةمرِ الْأَئيكَغ ضقَربٍ انذْهي مف لَوو.   

  اولَ بِجلَا قَائ هارِ فَإِنغكَالش ، زِه
  وإِنما قيلَ بِصحته بعد الْوقُوعِ .



  

      
  
  

 

  
  

١.   يهف لَافتاخلا بِطَلَاقٍ لدأَب خفْسي هرِحيص ارٍ أَيغش. 

٢.   أَةرنِكَاحِ ام قْدلَّى عوترِمِ يحالْمأَة وركَالْم  مقَدا تمطًا مرش فَقَد يلو  ،
   فَإِنه يفْسخ أَبدا بِطَلَاقٍ

  

  يحِ أَيحكَالص  يهف لَفتخبِالْم أَي :  بِه رِميحالتو
 هوللَى أُصا عهمرحي يهف لَفتخالْم دالْفَاس قْديحِ ، فَالْعحكَاحِ الصرِميِ بِالنحكَالت

 صوله ، ويحرم علَيه أُصولَها لأَنَّ الْعقْد علَى الْبنات يحرم الْأُمهات لَا فُصولَها ، لأَنَّوفُ
  الْعقْد علَى الْأُمهات لَا يحرم الْبنات ، فَإِذَا دخلَ بِالْأُم حرمت الْبِنت أَيضا 

  

     ِخلَ الْفَسا قَبمهدأَح اتنِ إذَا ميجوالز نيثُ  بالْإِر 

   ،  ِرِيضالْم إلَّا نِكَاح : هلرِيضِ بِقَوأَلَةَ الْمسم
 اتاٌء موس ، يهثَ فلَا إرو يهف لَفتخم هفَإِن هادلَّةَ فَسأَنَّ عل ، يححالص أَو رِيضالْم

  إدخالُ وارِث دخلَ أَو لَم يدخلْ .

                                       
    يهف خالْفَس اجتحلَا يلْ ، وخدي لَم لَ أَوخبِلَا طَلَاقٍ د هخفَس

حل هلأَص نم هقَادعمِ اندعكْمٍ ل 
    خالْفَس اجتحي هفَإِن،فِْسهبِن هخفَس نم جوالز عنتثُ اميح

  فيه لحكْمِ حاكمٍ 



  

      
  
  

 


 

o   َلا قَبمهدأَح اتم لَو يهثَ فلَا إرجٍ وولَى ذَات زع قَدع هأَنل ،
 هجبِو دقعني لَم هت أَنملا عمل هخفَسو هادلَى فَسع فَقتم هةَ فَإِنربلَا ع

 ولُهلَى أُصأَوو ، ةوِيبالن ةنلِ الساعِ أَهمإج نع وجِهِمرخل ةرِيالظَّاه الَفَةخبِم
 وفُصولُه ، وأَولُ فَصلٍ من كُلِّ أَصلٍ وأُم زوجته ومبتوتةُ قَبلَ الزوجِ .

o  ا ،  ، أَيهوعفُرو هتجوولِ زلَى أُصع هادلَى فَسعِ عمجي الْمف
 درجلَا بِم هاتمقَدم طِْء ، أَوا بِالْوبِه لَذُّذبِالت هولفُصو هوللَى أُصع هتجوز رِميحتو

. مدع هأَنل قْدالْع  
  

 

 

o  

  هلَيفَقًا عتم لَوولِ وخالد دعب أَي هدعب لَا على فساده كُلُّ نِكَاحٍ فُِسخو ،
 يها ، فَفعم هاقدصو هقْدعل فَقَطْ أَو هقْدعإلَّا ل هادكُونُ فَسي ا نى  ممسلْم

  إنْ كَانَ ثَم مسمى معلُوم وحلَّ أَي كَانَ حلَالًا .   الصداقِ
   هفصول رٍ أَومكَخ هذَاتا لامركَانَ ح هنلَككَانَ و ى أَومسم كُني بِأَنْ لَم

يملسلَى تع ةرمِ الْقُددع أَو هلهكَج:  يهكَآبِقٍ  فَف ه    ِثْلالْم اقدفَص.  
 

o   اٌءوولِ ، سخلَ الدقَب أَي ، لَهخِ قَباقِ بِالْفَسدالص نَء ميلَا شو
 هلَيع فَقتالْمو هادي فَسف لَفتخالْم 

  



  

      
  
  

 

 

o  

١.   جوالز عنتإذَا ام يعراقِ الشدالص نا قَلَّ مم
من إتمامه ، فَفُِسخ قَبلَ الدخولِ فَفيه نِصفُهما علَى أَحد الْقَولَينِ ، وقيلَ لَا 

يش. رِهيكَغ يهَء ف  
٢.   ، اـلْ بِهخدي لَما وهلَيع قَدي عالَّت عم

 هلَى أَنع هامهاتى لمسالْم فنِص :  هملْزاعِ فَيضبِالر ارِهإِقْرل فَفُِسخ  تكَرفَأَن
 بِلَا شيٍء .قَصد فراقَها 

 

o ِخإِنْ كَانَ كَالْفَسطَلَاقًا و قَعو هادي فَسلَفًا فتخفَإِنْ كَانَ م ،
 ج لرفْعٍ بعده .متفَقًا علَى فَساده فَهو مجرد فراقٍ ، ولَا يحتا

o   اقدإِلَّا فَصى إنْ كَانَ ومسا الْملَهالطَّلَاقِ و خِ أَومِ الْفَسوي نةُ مدفَالْع
 لَهقَب ا إنْ طَلَّقَء لَهيلَا شثْلِ ، والْم. 

 
  

 

 

o  ةُابقَارالْماثَلَةُ وملْم 

o   ٍوري أُماثَلَةُ فمالْم:  
والْمالَ احترازا من ،  وزاد بعضهم : النسب ، والْحسب احلال  و -٢الدين    -١

  الْفَقريِ
  



  

      
  
  

 

 

o   اةنوقِ كَالزلِ الْفُسأَه نا مازرتاح ةانيذَا د هنكَو أَي نيدالت أَي
 موِهحنو يبِنيرالشو  

o  دلرل ةوجِبوبِ الْميالْع نةُ ملَامالس بِ ، أَيسى الْحنعلَا بِم
 والنسبِ 

 

o   وِيجزالتا ، وهمدا بِعضالرو الْكَفَاَءة أَي
لَى الْحعا ومهنم عنتام نملُ لا فَالْقَوعا ميضري وبٍ فَإِنْ لَميعم قٍ أَوبِفَاس عنمِ ماك

مهنم يضر نم  


 

o    ٍبيي عذ قٍ أَولَى فَاسالْبِكْرِ ع ربج  
o  َفَل خالْفَسو دالر يللْولا وه  
o   ، ٌةاعمج هحجرو هخفَس نيعتييحٍ وحص رقِ غَيالْفَاس وِيجزإنَّ ت 

 

o   ،ي تريٍ ففَق نا ميهف غُوبرةَ الْمروسالْم هتنوِيجِ الْأَبِ ابز
الَ لَهلَا م  (ٍقفَاس بٍ أَويي عذ نا مهجوزل كَأَنْ ي ، مِ الْكَفَاَءةدع

  ع للْحاكمِ ليمنعه من تزوِجيِها منهم فَلَيس لَه جبرها فَيكُونُ لَها حينئذ كَلَام بِأَنْ ترفَ
  
  
  



  

      
  
  

 

  
 

 

  

١-   " لَا " من ولدتك وإن علتإِنْ عةٌ ووِلَاد هلَيع لَه نكُلُّ م وهو
  أمك وأم أمك وأم أبيك .....

٢- إِنْ كَانَ  البنت وبنت البنت وبنت االبن كا، وزِن نم   
٣-  ةُ  زوج أَيجوزةُ أَبِيك وجوك زلَيع مرحعِ ، فَيالْفَرلِ والْأَص

ى الْمرأَة زوج أُمها أَو جدتها جدك وإِنْ علَا ، وزوجةُ ابنِك وإِنْ سفَلَ .ويحرم علَ
زو ، لَتإِنْ عو فَلَتإِنْ سا وهتبِن جو  

٤-  ه{كل امرأة شاركتك  يف رحم أو صلب أو فيهما}ي و 
  : أَولَادهم وإِنْ سفَلُوا ،الْإِخوةُ والْأَخوات من جِهة الْأَبِ أَو الْأُم وكذلك  وهم :

٥-  ةجِه نم }  كل امرأة اجتمعت مع أبيك
وهي كل امرأة اجتمعت { كَالْأَعمامِ والْعمات   يف رحم أو صلب أو فيهما}

أَخوالِ والْخالَات ، وعم الْأَبِ أَو عمته ، كالْ  مع أمك يف رحم أو صلب أو فيهما}
 ةمالْع أَو مالْع تلُّ بِنحفَت نِيهِمونَ بد ، لَتإِنْ عا وهالَتخ أَو الِ الْأُمخلَا ، وإِنْ عو

 الَةالْخ الِ أَوالْخ تبِنو  
٦-هأُم ، ةجولَذُّذٌ بِالزلْ تصحي إِنْ لَمو لَتإِنْ عا وهأُم أُما و

لَى الْبع قْدالْع درجأَنَّ مل. اتهالْأُم مرحي اتن  
٧-  كَذَاها ، وهتبِن تبِنا وهتكَبِن ةجوولُ الزفُص أَيلَذَّذَ بِها :إنْ ت  أَي

بِزوجته الَّتي هي الْأُم ؛ فَلَا يحرم الْبنات إلَّا الدخولُ بِالْأُمهات لقَوله تعالَى : { 
{ ورِكُمجي حي فاللَّات كُمبائبرو  



  

      
  
  

 

   
١. من رجل آخر ةجوالز تبِن ادرالْم  }

 { كُملَيع احنفَلَا ج بِهِن ملْتخوا دكُونت فَإِنْ لَم بِهِن ملْتخي داللَّات كُمائنِس نم 
٢.   دعب  لَذُّذُ بِالْأُمإِنْ كَانَ التاعٍ ، ورِ جِميبِغ لَوو لَذُّذالت طْلَقم

لَوا ، وهتولَذُّذُ   ما التأَما ، وهاقَيسا ونِهدبا ورِهعنِ  كَشكَفَّيو هجرِ ويغظَرٍ للَذَّذَ بِنت
 وإمنا اخلالف يف النظر  بِالْقُبلَة والْمباشرة فَمحرم مطْلَقًا

 

١.   جوزتأَنْ ي ازج أَةرى بِامنز نفَم ، لَافالْخ نحِ  مجلَى الْأَرع
 لَم هأَترام تى بِبِننز لَوو ، هوعفُرو هولأُصل يه تازجا وهولفُصا وهولبِأُص

 تحرم علَيه أُمها وبِالْعكْسِ 
٢.  . مرحي هإن  

 

o   } هادلَى فَسع عمجأَنَّ الْمةسامخو ةدتعكَنِكَاحِ م  : { 
١.  ، يهلَذُّذُ فالتو هطْؤو مرح{ لَمعي بأن لَم} دأَ الْحرإنْ د 
 م يدرأْ الْحد  بأن علم بِذَلك فَهو من الزنا يجرِي فيه الْخلَاف وإِنْ لَ .٢

 . َةمرالْح رِهشن مدع  فعقده حمرم كما تقدم  
  

                                            

 

o  }ح  مرا حا  ذَكَرمهنكُلٌّ م ترقُد نِ لَويتاثْن عمج مر
 }علَى الْأُخرى

 



  

      
  
  

 

o   عم الَةالْخا ويهأَخ تبِنو ةمالْعنِ ويتكَالْأُخ 
 مرا لَحنِ ذَكَريتى الْأُخدت إحرقَد ك لَوأَنا لمهنيب عمالْج وزجا ، فَلَا يهتأُخ تبِن
 لَوو ، كْسكَذَا الْعو يهأَخ تبِن هلَيع مرا لَحةُ ذَكَرمالْع ترقُد لَوو ، هتأُخ هنِكَاح

كَرا لَكَانَ خالًا ، ولَو قُدرت بِنت الْأُخت ذَكَرا لَحرم علَيه خالَته قُدرت الْخالَةُ ذَ 
 

o    ألنه ال قرابة بينهمامجعهما  
 

o    قالةالثَّانِي نِكَاح فُِسخعِ   ومالْج يتمرحم نبِلَا م
لَها إذَا فُِسخ قَبلَ الدخولِ لفَسخه بِلَا  ولَا مهرلأَنه مجمع علَى فَساده ،  طَلَاقٍ

 جوالز أَي هقَتدرِ إنْ صهالْم فا نِصلَه سلَي ا ، طَلَاقٍ أَيارِهإِقْرةُ لا الثَّانِيهلَى أَنع
 بِأَنه لَا حق لَها وأَولَى إنْ شهِدت علَيها بينةٌ بِأَنها الثَّانِيةُ 


 

o   لَفرِ   حهالْم قُوطسةُ لا الثَّانِيهإن
 فَإِنْ نكَلَلاحتمالِ أَنها الْأُولَى ،  ويفْسخ حينئذ بِطَلَاقٍعنه فَالْقَولُ قَولُه بِيمنيٍ ، 

. هقَّتحتاسو لَفَتح 
o  . قْهدصت لَم أَو هقَتدولِ صخبِالد رها الْمفَلَه  

 

o   ٍبِلَا طَلَاق  فُِسخ   هخلَى فَساعِ عملْإِجل 

o  ُالْأ رِميحإِنْ تنِكَاحٍ وا لبِهِم لَذُّذالت ادنتاسا لعا ملَ بِهِمخا إنْ دهتبِنو م
أُجمع علَى فَساده وهو ظَاهر إنْ درأَ الْحد ، فَإِنْ لَم يدرأْه حرم أَيضا إنْ قُلْنا إنَّ 



  

      
  
  

 

 مرحا ينالزيبو هنيثَ بلَا إراومهلَى  نع عمجأَنَّ الْم مقَدت قَدو هادلَى فَساعِ عملْإِجل
   فَساده لَا يوجِب الْمرياثَ، ولَو حصلَ الْموت قَبلَ الْفَسخِ

 

o  مدع هقْدأَنَّ عا  للَّتح  
o  دأَبت ا أَيلْ بِهخدي ي لَمى  الَّترالْأُخ تمرح

خي دا الَّتأَما ، وهتبِن ا أَوهبِأُم هلَذُّذتا لهرِميحلِ تخِ الْأَوفَس دعب لُّ لَهحا فَتلَ بِه
داحو قْدي عا فمهعمج هأَن وعضوالْمو .  

 

o  

١-  تب لْعٍ أَوالْأُولَى بِخ ةونني٢  ب-  يعجر ةداِء عضقبِان أَو 
 
 


 

o  َطالْم يه ةرم أَو اتري ملَّقَةُ ثَلَاثًا ف 

o   ا ، أَوهطْئو دعا بهقَتفَارى موإذَا ن رِهيغا لهيللحت دا بِقَصهجوزهو من ت
  إنْ أَعجبتهلَا نِيةَ لَه بلْ وإِنْ نوى الْإِمساك أَي إمساكَها وعدم فَراقها علَى تقْديرِ 

o :  يهف لَافتاخلل ةنائب ا بِطَلْقَةدأَب خفْسيالٍ،ولَى كُلِّ حع دفَاس نِكَاح وه  
o   ِلِّلحج الْموالز    ِللْأَويلَ للحالت أَةرالْم أَي

لَا أَثَر لَها ؛ فَلَا تضر   ولَو اتفَقَا علَى أَنها تتزوج بِزيد ليحلِّلَها  كَالْمطَلَّقِ لَها 
هو الذي بيده الطالق  ويكون ذلك إذَا لَم يقْصدها الْمحلِّلُ ألنه في التحليلِ 

  بدخول حقيقي بعد العقد الصحيح 



  

      
  
  

 

  
 

o  

o    الَى بِهِمأَونِ ويجوالز ا أَيمهدةً  بِأَحادع توالْم هنم قَّعوتي  وفخم ضرم
الْم اجتإِنْ احا  وعرِيضِ ملْمارِثُ  لنَ الْوأَذ أَو  ، رِهغَي فَاقٍ أَوإِناجِ لوا إلَى الزمهنم رِيض

ا فمهنوِيجِ .مزي الت 

o   . ازارِثُ جالْو نَ لَهأَذ أَو رِيضالْم اجتإنْ اح 

o ،ارِثالُ وخإد يهأَنَّ ف: حصي ا لَمم هدعبولِ وخلَ الدقَب خفَس
 رِيضالْم  

 

o  : هأَنل ، هدعب ى إذَا فُِسخمسالْم
يهف لَفتخالْم نم  


 

o  

ثُلُث أَي هثْلِ ثُلُثاقِ الْمدص نم ى ، ومسالْم  نم و ، هالم 
فَإِذَا مات عن ثَلَاثني والْمسمى أَحد عشر وصداق مثْلها خمسةَ عشر كَانَ لَها عشرةٌ 

ا الثَّمةً كَانَ لَهانِيثْلِ ثَمالْم اقدص ى أَومسكَانَ الْم لَوى ، ومسكَانَ الْم لَوةُ ، وانِي
 ولِ لَمخلَ الدقَب ةٌ ، فَإِنْ فُِسخرشا عكَانَ لَهو يعمى الْجوتةً لَاسرشثْلِ عالْم اقدصو

.مقَدا تٌء كَميا شلَه كُني  
 

o اِء أَولَ الْبِنقَب هلَيع عى اُطُّلتا   ممهنم رِيضالْم حصإلَّا أَنْ ي هدعب
خفْسفَلَا ي.   



  

      
  
  

 

 
  

 

o  يف ةجولزلُ لعجا يم وهو
 تمتاعِ بِها لاسنظريِ ا

o    قْدالْع فِْسدم. 
  
o  

١.   ٍقَارع أَو انويح ضٍ أَورع نم   
٢.  ان النجس ألعرش قْوِميت بِه قَعمثل : اخلمر لَا ي 

   .كَروث دوابوواخلرتير 
٣.  لُّ  فال يصح بالة هلوحا يم ا أَيعرش بِه فَعتنا يم ادرأَنَّ الْمل

بِه فَاعتانال.  
٤.   فال يصح ببعري شارد أو مبا فيه غرر أو مثرة مل

  يبد صالحها .
٥.   ام يهف فَرتغي قَد ةمكَارلَى الْمع هائبِنل هنِ إلَّا أَنكَالثَّم

  لَا يغتفَر في الثَّمنِ 
 

o  ا فإنه يثبت مبهر املثل ويفسخ قبل الدخول أما إذا دخل  
 

o   هائبِنل هنِ إلَّا أَنكَالثَّم : هلبِقَو ارأَش كإِلَى ذَلو
هانيي بأْتا ينِ كَمي الثَّمف فَرتغا لَا يم يهف فَرتغي قَد ةمكَارلَى الْمالَى ععت اَء اللَّهإنْ ش  



  

      
  
  

 

 

o    فَلَا ، شالْغ نةً مصالةً  خضف ماهرثَلَاثَةُ د ا أَويعرا شبارٍ  ذَهيند عبر
كذَل نبِأَقَلَّ م زِئجي  

 جم من الفضة ) ٧٥٢.٩جم من الذهب) ( والدرهم : ٤.٢٥( الدينار 
o   ابِه مقَوم ضأَورمن ع  كذَل هتيمق أَي  ماهرد ثَلَاثَة ارٍ أَوينعِ دببِر مقَوأو عقار م   
o   . ال حد ألكثره { اطَارنق ناهدإح متيآتو } : الَىعت هلقَوالنساء    ل   
  

 

  

١.   ِعيالْب لَافبِخ ،ةمكَارلَى الْمع هائبِنل
 كَما لَو وقَع بِثَمرة لَم يبد صلَاحها علَى الْجدوِ 

٢.    ٍازجِه أَي : مهدنع وفَةرعم تيالْب اعتم : ةمجعنِ الْميحِ الشبِفَت
 . مهنيلُومٍ بعم 

٣.   ٍكَإِبِل نم ةرشكَع  . 

٤.  ْثاقِ مدا بِصهجوزتي : ا . أَيهل 

  إن وقع مبا ذكر فلها الوسط من الشورة والعدد وصداق املثل  وهلا
  

  

 

o   ِولخلدا لضعب ا أَواقِ كُلدالص إأَي  ملولِ نْ عخالد قْتو
يلِ أَوكَالن مهدناقِ  عدبِص هدعب تثْبياِء ، ولَ الْبِنقَب خفْسفَي لَمعي لَا إنْ لَم فيالص

  الْمثْلِ .



  

      
  
  

 

 

o    ةرسيإلَى الْم دصري لَعس ا  بِأَنْ كَانَ لَهبِه
الْأَسواق ، أَو لَه معلُوم في وقْف أَو وظيفَة لَا إنْ كَانَ معدما ويفْسخ قَبلَ الدخولِ 

. الَةهالْج زِيدمل 
 

o  نيعةُ وإنْ تجوالز تطَلَب
تعجِيلَه ، ولَو كَانَ الزوج صغريا والزوجةُ غَير مطيقَة ويمنع تأْخريه كَمعينٍ بِتأَخرِ 

 . قَبضه في الْبيعِ
 

o    ُةجوالز لَه ربجا تفإ
 تلَاف الناسِ والزمنِأا تمهلُ زمنا قَدر ما يهيئُ مثْلُها وهو يختلف بِاخ اللهم إال

  اهلَيى عقْضيو كذَلل ابجي هثَلًا ، فَإِنلَةَ ما اللَّيهلَيع لَنخدلَي
  . وظاهرة ولو كان مييناً باهللا ميكن تكفريه  بِالدخولِ فيها

 

o   أي ال يقضي هلا بالتأخري النقطاع دم احليض بل يقضي
  عليها بالدخول حال تلبسها بإحدمها جلواز استمتاعه مبا عدا ما بني السرة والركبة 

  
 

o : 

 
 



  

      
  
  

 

١.  

  .الرد بِالْعيبِ قَبلَ الْبِناِء  .١
٢. لَهقَب اتم أَو فْوِيضِ إذَا طَلَّقي نِكَاحِ التا فكَمو.  

٢. }{ :  
 أَو اعتكَاف أَو إحرامٍ  ا في زمنِ حيضٍكَما لَو وطئَه  - أ

 ولَو لَم يطَأْها ولَا تلَذَّذَ بِها     - ب

أَي الزوجينِ قَبلَ الدخولِ إنْ سمى صداقًا   - ت

  اِء فَلَالَ الْبِنقَب توبِالْم يهَء فيش  
٣.   نكاح التسمية يفطلقها قبل الدخول  إذاكما 
  

 

o   ْإِنطِْء ، والْو نم دا أَحيهف لُوخقَلَّ أَنْ ي هأَناِء ، لدتاهال ةلْوي خنيٍ فمبِي
 .كَانت متلَبسةً بِمانِعٍ شرعي كَحيضٍ وإِحرامٍ ، أَو كَانت صغريةً فَأَولَى الْكَبِريةُ 

o :رل جوالز لَفح،إنْ طَلَّق فصالن هلَزِما واهوعد د  يعمالْج غَرِم 

o  كَننِ سيجوالز نم داحأَنَّ كُلَّ ول كُونالسوِء ودالْه نم
هأَنَّ إلَياطْمرِ ولْآخل 

o  لَ بالشهادة -١نِويأَتربِام ا . -٢   وهلَيا عهِمفَاقبِات أَو  
  
  
  



  

      
  
  

 

  
  


 

o  

١.  كَارِهةَ بِإِنربلَا عا وئَهطو هأَن قَتدص هتارفَإِنْ ز. 
٢. لَا عو فْيِهي نف قدا صهارإِنْ زطَْء .وا الْواهوعةَ بِدرب  
o  رالْم سا ؛ فَلَيهتيونَ بد هتيي با فهلَياَءةً عرج أَنَّ لَهل قدصي رائأَنَّ الز اد

 مطْلَقًا في النفْيِ والْإِثْبات ، بلْ الْمراد ما علمت
o  "  امهدأَح سلَيضِ والْأَر نم فَلَاة أَو تيي با فلَيتبأن اخ

التعليلُ . صدق في نفْيِه كَما يرشد لَه  :" زائرا 

  

 

o   لَىا عورقْدم ا بِهفَعتنا مرطَاه هنكَو يهةُ وسمخ
  فسد عقد النكاح  تسليمه معلُوما متمولًا

  

 ١ -   امع اقدالص قَصإنْ ن كَاحالن دفَس
 مقَوا يم أَو ، شغ نم ةصالخ ةيعرش ماهرد ثَلَاثَة أَو ، يعرارٍ شينعِ دبر نم رذُك

إِنْ نا ، ومهدرِ بِأَحالْآخ ةيمق نع لَ قَصخِ قَبالْفَس وبجو موهي ادا كَانَ الْفَسلَمو
  هاقدصل دةُ الْفَاسدقَاع وا هكَم هدعثْلِ بالْم اقدص وجِبيو ، همأَت لَوولِ وخالد  

  
  



  

      
  
  

 

  

 قال  وأَتمه إنْ دخلَ : أَي أَنه إذَا غَفَلَ عنه حتى دخلَ لَزِمه إتمامه ربع دينارٍ أَو ثَلَاثَةَ
لْمثْلِ علَى الْقَاعدة  وإِلَّا دراهم أَو ما قيمته ذَلك لصحة النكَاحِ ، ولَا يلْزمه صداق ا

 نى مإِنْ أَبو خفَلَا فَس همفَإِنْ أَت همتي إنْ لَم ولِ فُِسخخلَ الدقَب هلَيع ثَرلْ بِأَنْ عخدي
مهرا دى لَهم؛ فَإِنْ س اهما سم فنِص أَي  فُها نِصلَهو  ، فُِسخ هاممإت. مهرا دنِ فَلَهي  

   
١.  
٢. 

 
 

٢-    هلَيع رثى عتولِ مخلَ الدقَب
يهَء فيلَا شو ، . هخفَسبِيلَ لثْلِ فَلَا ساقِ الْمدبِص هدعب 

٣-    ادكُونُ فَاسفَي 
  بعده بِصداقِ الْمثْلِ . قَبلَ الْبِناِء 

٤- وزثَلًا فَتا مهيللَى وع ا أَوهلَيع لَه تاصٍ" ثَبصا " كَقهج
بعده بِصداقِ الْمثْلِ  قَبلَه ، فَفَاسد علَى أَنْ يسقطَ لَها حقَّه في الْقصاصِ :

 ،  اصصقَطَ الْقسا ، وعرش لَه متي ٍء لَميلَى شقَطَ عأَس هأَنل.  
٥-    ُلقَب

  ِثْلاقِ الْمدبِص دعلَا كب اقًا إذْ قَددا صلُهعجيو فُلَان ارا درِي لَهتشي هلَى أَنع
. ا لَههبِيعي 



  

      
  
  

 

٦-   ِومقُد اقٍ أَورف أَو توكَم
هومقُد قْتو لَمعلَا يو ديز دفَفَاس  ِولخلَ الدقَب نبِالْأَكْثَرِ م هدعب

تفَت للْمسمى الْحرامِ فَيلْغى ، وما أُجلَ بِأَجلٍ الْمسمى الْحلَالِ وصداقِ الْمثْلِ ، ولَا يلْ
  مجهولٍ حرام كَما سيأْتي في الشغارِ .

٧- 

  نيبي لَملَولَ عمحا ويححإِلَّا كَانَ صأْجِيلِ وبِالت فرع كُني لَملُ والْأَج هإِذَا  يو
فرع كُني لَمو نيبي لَم  اِءلَ الْبِنقَب . ِثْلاقِ الْمدبِص هدعب  

 

o :ِمنِ الْقَاساب نقُولُ عنا فَالْميلإنْ كَانَ م هأَن
 ةرسيكَإِلَى الْم ازج. 

 

o  يححص كَاحالنلُولِ ولَى الْحلُ عمحفَي  
 

o  

١- َلاِء ، قَبالْبِن  قَاطلَى إسولِ عخلدةٌ لنظم هأَنثْلِ لاقِ الْمدبِص هدعب
 .الصداقِ 

٢-   نم هنلَ مجع أَو لَ كُلُّهإذَا أُج ادلَّ الْفَسحأَنَّ م يدفلَّةُ تالْع هذه
جع ا لَوأَمارٍ ؛ وينعِ دبر.. ( ىهتان ) هظُرفَان يححفَص أَكْثَر ارٍ أَويند عبر هنلَ م  

  
  

  



  

      
  
  

 

 

o   َاناسري  كَخمِ فجبِالْع ةيندم
بعده قَبلَ الْبِناِء ،  أَقْصى الْمشرِقِ  من الْأَندلُسِ  بِأَقْصى الْمغرِبِ ، 

  .بِصداقِ الْمثْلِ 
 

o   بيدها مبا يفوت به البيع إن فات
للزوج وترجع عليه بصداق املثل إن دخل فإن مل يفت ردته بعينه وإن الفاسد فترد قيمته 

  .دخل يف الفاسد لعقده مضي باملسمي 
 

o  كَاحالن دفَس   َلقَب
فَلَا يفْسخ  ، بعد بِصداقِ الْمثْلِ  الْبِناِء ،

. يثْلثْلِ الْمممِ وقَوالْم ةيمبِق جِعرتو 
 

o  كتجوزةَ ولْعالس هذك هتكَـ : بِع
لَى أَنْ ياقًا عدارٍ صةً كَدلْعا سلَه جوالز فَعد أَو ، ائَةي بِمتبِن ائَةً ، أَوا مهنذَ مأْخ

 دفَعت للزوجِ دارا علَى أَنْ يدفَع لَها مائَةً في نظريِ الصداقِ والدارِ 
    تثْبياِء ولَ الْبِنقَب خفْسي هاقدصل دفَاس كَاحأَنَّ الن

 صداقِ الْمثْلِ ، فَإِذَا ثَبت النكَاح بِالدخولِ ثَبت ما معه من الْبيعِ وغَيرِه.بعده بِ
   ُالَةعالْجاقَاةُ وسالْمو فرالصرِكَةُ والشو ضالْقَرو اضرالْق  حصلَا ي

 .د واحد اجتماعها مع النكَاحِ في عقْ



  

      
  
  

 


 

    ادفَاسِولخلَ الدقَب ْاِء بِالالْبِن دعاقِ بدبِص ثْلِ : أَيم
 الْمثْلِ ؛ للدخولِ علَى إسقَاط الْمهرِ 

  
 

  فْعر قْدالْع نرِ مهالْم  
 املركب منهماو -٣ صريح الشغار -٢ وجه الشغار -١ 
   كجولَى أَنْ أُزع ائَةثَلًا بِمم كتنِي بِنجوكَز : هلله بِقَو ارأَش

ابنتي بِمائَة  مثَلًا فَمدار الْفَساد علَى توقُّف إحداهما علَى الْأُخرى ، تساوى 
  ى سبِيلِ الاتفَاقِ من غَيرِ توقُّف لَجاز الْمهران أَم لَا ، وأَما لَو وقَع علَ

   ، ُلقَب . ِثْلاقِ الْمدصى ومسالْم نبِالْأَكْثَرِ م دعب  
   اوهو الذيمهنم ةداحول مسي كأن يقول زوجين  لَم

خيت حبيث ال يكون إلحدامها مهر بل بضعها يف أختك مثال علي أن أزوجك أ
 نظري بضع األخري 

 خفْسي ،هدعبولِ وخلَ الدا قَبدأَب ةداحي وإِنْ فو رِيحالصِ  ِرِيحالص أَي
  فَاسد مطْلَقًا  ولَا شيَء فيه قَبلَه كَكُلِّ ،وإِنْ في واحدة  بِالدخولِ صداق الْمثْلِ

  زوجين أختك مثال خبمسني جنيها علي  وهو أن يقول
أن أزوجك أخيت بال مهر فهو يف هذه احلالة صريح فيمن مل يسم هلا وذو وجه 

  فيما مسي هلا 



  

      
  
  

 

   هجو كْمي حطعا تى لَهمسالْملَ الْبِنا قَبهانِكَاحَء لَهيلَا شاِء ، و 
 ، ِثْلاقِ الْمدصى ومسالْم نبِالْأَكْثَرِ م هدعب  كْمطَى حعا تلَه
 هرِحيص ِثْلالْم اقداِء صالْبِن دعا بلَهو ، هدعباِء ولَ الْبِنا قَبهنِكَاح  

  
  

 

   ِثْلم ةفَعنم أَي : افَةارٍ  بِالْإِضكَد ةفَعنبِم  قَعإنْ و كَاحى  النضمو
  تعليمها قُرآنا  كَسورة منه ،  وإِحجاجِها أَو دابة ،  أَودارٍ 

 ا فَسخ للنكَاحِ علَى الْمشهورِصح ولَ
 
  

 

o :  لَاهورٍ وهكْرِ مبِلَا ذ قْدلَى  عولَ عخدهقَاطإس هفرلَا صو دكْمِ أَححل  

 
 

o   رٍ بال أَيهم ةيمست  
o  دفَاس لْ نِكَاحفْوِيضِ بالت نم سفَلَي هقَاطلَى إسلَا عخفَإِنْ د

مقَدا تكَم  
o   ِاقدالص أَي دكْمِ أَححل  دكْمِ أَححل أَي لَه اقدالص أَي : رِففَإِنْ ص

وفَه أَي :يمكحا فَتضأَي زائج وهيمٍ وكحت نِكَاح. 
 

  



  

      
  
  

 

   لَاتعاىل :" جائز ولكن األحب نكاح التسمية قال احنج كُملَيإِنْ ع 
ماَء طَلَّقْتسا النم لَم نوهسمت وا أَوفْرِضت نةً لَهالبقرة. فَرِيض "  

 

  جوالز (ضإنْ فَر) ِيمكحي التكَذَا ففْوِيضِ وي التةَ فجوالز ثْلِ أَيالْم اقدص 
 ،اعنتاما اللَه سلَيو   


 

o  رضيت به إن    للزوج
وكذا ال ن شاء طلق قبل الفرض وال شئ عليه ، إتطلق ، و أن وإماتزيد  أن إما

يلزمه ما فرضه احملكم إن كان غريه وال يلزمه فرض صداق املثل إن كان هو 
 قبل الدخولاحملكم وهلا طلب الفرض 

o   تيضفَإِنْ ر ،هنأَقَلَّ م فْرِضأَنْ ي لْ لَهثْلِ بالْم اقدص فْرِضأَنْ ي جوالز أَي
إما أَنْ تزِيد وإِما أَنْ تطَلِّق، وإِنْ شاَء طَلَّق قَبلَ الْفَرضِ ولَا شيَء  بِه؛ 

ملْزكَذَا لَا يو ،هلَيثْلِ عاقِ الْمدص ضفَر هملْزلَا يو ،هرإنْ كَانَ غَي كَّمحالْم هضا فَرم ه
  . إنْ كَانَ هو الْمحكَّم ولَها طَلَب الْفَرضِ قَبلَ الدخولِ




 

o  ِضلَ الْفَرا قَبفِْسهن نا مهينكمت    

o   يها وغالطِْء إنْ كَانَ بثْلِ بِالْوالْم اقدص أَي :هقَّتحتاس
انِعٍ شم عم لَويقَةٌ، وطم .يعر 
 ِثْلاقِ الْمدص نإلَّا أَقَلَّ م لَا أَفْرِض. 



  

      
  
  

 

 :  فْرِضإلَّا أَنْ ي لَهطَلَاقٍ قَب ثُ، أَوالْإِر بِه تإِنْ ثَباِء، ولَ الْبِنقَب توبِم
يند عبر لَوو ى بِهضرتئًا ويا شلَه تاتم أَو اتإنْ م هيعمجاِء ولَ الْبِنقَب إنْ طَلَّق فُها نِصارٍ، فَلَه

  فَقَولُه: " إلَّا " إلَخ راجِع للْموت والطَّلَاقِ، فَإِنْ لَم ترض فَلَا شيَء لَها. 
  


 

 

  امهدعا بضي الرف أَي يهف قدصلَا ت
  .ي الْموت والطَّلَاقِ بِمجرد دعواهاأَ
 

o  

١.   فلهاي نِكَاحِ التف دعثْلِ باقِ الْمدص ونبِد أَي :ونِها بِدضفْوِيضِ الر
مسالتارٍوينعِ دببِر لَوو ةي .  

٢.   لَوو ونِها بِدضالر هتربجي مولٍفخد دعب   
   ا لهلَه رقَرت قَد هأَنل ،هدعولِ لَا بخلَ الدقَب أَي (لَهقَب) ونِها بِدضالر

عقَاطُ بولِ فَإِسخا بِالداهرِض نم دلَا ب هأَن ةنودالْم رظَاهظَرِ، والن نم سلَي هدعب هض
.بِه واعتمده أَبو الْحسنِ 

  

 

o   ئًايا شفْوِيضِ لَهي نِكَاحِ التف ارِثوةٌ ليصولِ فَوخلَ الدقَب هضري مف
هنةٌ ميطارِثُ فَعا الْوهازلَةً، فَإِنْ أَجاطكُونُ بفَت . 

  



  

      
  
  

 


 

o  َئطثْلِ إنْ ورِ الْمهم دائز ارِثلْول تدر
   . مثْلِفي مرضه ثُم مات، لأَنه وصيةٌ لوارِث إلَّا أَنْ يجِيزه الْورثَةُ واستحقَّت بِالْوطِْء مهر الْ

o   يعمج جوالز لَزِمهضا فَرثْلِ ماقِ الْمدص افعأَض لَوو. 
 

       

 

o  ِجوالز أَيثْلُهم بِه غَبرا يم وه ةجوالز ا أَييهارِ  فبتبِاع 

o  الْعينِ، والد كَانلَى أَرع افَظَةحم ننٍ ميدت أَي فْظح نم ةانيالصو فَّة
 هالما وهالما، وفِْسهن 

o  اوِهحنلْمٍ وحلْمٍ وعمٍ وكَر ناِء مرِ الْآبفَاخم نم دعا يم وهو 

o  ِاربتاع نم دلَا بو انا هضأَي 

o  تخي هفَإِن فالْبِلَادباختالف ل 
فَمتى وجِدت هذه الْأَشياُء عظُم مهرها. ومتى فُقدت أَو بعضها قَلَّ مهر مثْلها. 

 

o   ل ةبسبِالن الُهح ربتعي ةابقَرريٍ لوِيجِ فَقزي تف غَبري ا، فَقَدضثْلِ أَياقِ الْمدص
أَو صلَاحٍ أَو علْمٍ أَو حلْمٍ، وفي تزوجِ أَجنبِي لمالٍ أَو جاه. ويختلف الْمهر بِاعتبارِ 

 هذه الْأَحوالِ وجودا وعدما
o   قْدالْع موي. 

o   طِْءالْو موثْلِ َأل يالْم اقدص بِه رقَرتي يالَّذ هن
 دي الْفَاسف 

 



  

      
  
  

 

  


 

o   فصنت  
o   أَو ةيمسي نِكَاحِ التولِ فخلَ الديحِ قَبحكَاحِ الصي النبِالطَّلَاقِ ف

  . التفْوِيضِ إذَا فَرض صداق الْمثْلِ أَو ما رضيت بِه قَبلَ الدخولِ
o  ْقالْع دعاقِ (بدلِ الصأَجل أَيا دأَنَّ م زيد أَي 

  علَى الصداقِ بعد الْعقْد علَى أَنه من الصداقِ، فَإِنه يتشطَّر كَالصداقِ 
 

o  ةاممعارٍ ومخو نبكَّرٍ وسى ولْوحو هاكوِ فَوحن نم:  
١. غل ا أَوهيلول ا أَولَه تاٌء كَانوس ،تطَّرشت لَهقَب أَو قْدالَ الْعح تقَعا إِنْ وها كَأُممرِهي

وأُختها وخالها، ومن ذَلك الْخاتم الَّذي يرسلُه لَها قَبلَ الْعقْد وبعد الْخطْبة، وسواٌء 
  اشترطَت أَو لَم تشترِطْ. 

لك الْغير ولَا تشطري لأَنها صارت وإِنْ وقَعت بعد الْعقْد فَإِنْ كَانت لغيرِها اختص بِها ذَ .٢
  اختصت بِها  محضةً، وإِنْ كَانت لَها صلَةً

o   أَي
 وِهحنو يلالْو نا مهأَن ادرالْم سلَيرِ، وا الْآخهفذُ نِصجِ أَخولزلا، وهفذُ نِصا أَخلَه أَي

يدا أُهم لَافا بِخهنم كُني اُء لَمدإذْ الْإِه هفا بِنِصهلَيع جوالز جِعري ثُم يعمذُ الْجأْخت  لَه
وِهحنو يللْول أَيى لَهدهالْم بِه صتخيو هنم ذُها أَخلَه سفَلَي ،قْدالْع دعب أَي هدعب ، . 

 

o  لَىاِء علَ الْبِنقَبو قْدالْع دعا برِهغَي أَو ةجولزى لدنِ، أَهلَيالْقَو ناجِحِ مالر 
  .كَانَ ما أَهدى لَها قَائما بِيدها لَم يفُت فَأَولَى إنْ فَات وإِنْ



  

      
  
  

 

o   نم ا : أَيهنم مالْقَائ جوذُ الزأْخاِء فَيلَ الْبِنقَب خفْسي ا، ودفَاس كَاحكُونَ الني
ما فَات إلَّا أَنْ يفْسخ بعد الْبِناِء فَلَا شيَء لَه منها، إلَّا أَنْ يجرِي بِها أَي :  الْهدية لَا

فراِء الْعلَ الْبِنقَبو قْدالْع دعب ةيدبِالْه  دنع ى بِهقْضي هلَى أَناًء عرِ بِنهكَالْم طَّرشتي هفَإِن
ازنالت طَّرشتلَا ي عِ بِهطَوتكُونُ كَالْمفَي ى بِهقْضيلَ لَا يقو ،تولُ بِالْمكَمتيو فرلْعا لظَرعِ ن

 بِالطَّلَاقِ قَبلَ الْبِناِء علَى الْأَرجحِ.

  
 

o  َلاقِ إنْ هدالص أَي نم فلت أَو قرس أَو قرح أَو اتم ا لَوكَم قْدالْع دعب ك
 لَاكُهه تثَبنِ، ويجوالز نم دأَح فْرِيطرِ تةغَينيبِب  هلَيع ابغا يم؛ كَانَ مهلَيا عمارِهبِإِقْر أَو

زوجِ أَو غَيرِهما، أَو لَم تقُم علَى هلَاكه بينةٌ و كَانَ مما لَا أَم لَا. كَانَ بِيد الزوجة أَو ال
 انويالْحعِ ورالزو طائوكَالْح هلَيع ابغايعا ممهنكُلٍّ  مل وعجاِء؛ فَلَا رلَ الْبِنقَب إذَا طَلَّق

م فلحيرِ. ولَى الْآخا عمهنمهِمطَ إنْ اُتا فَرم هأَن هدبِي وه ن   ابغا يمم
  .ضمانٌ فَيغرم النصف لصاحبِه علَيه ولَم تقُم علَى هلَاكه بينةٌ، 


 

o   كرِ ذَلغَيو انأَوو دائسوطَاٍء وغشٍ وفُر نازِ ملْجِهرِ لهبِالْم هترتا اشم
ترته من زوجِها أَو من غَيرِه، ولَا يجاب ، وسواٌء اشمما يصلُح أَنْ يكُونَ جِهاز أَمثَالها

 يه تاذَا طَلَبو ،قَصن أَو هترتا اشا مما، نا لَههفَعي دانِريِ الَّتنالد مِ أَواهرالد ةمسقل
 .قسمةَ الْأَصلِ لَا تجاب لذَلك إلَّا بِرِضاهما معا

o   ،سٍ، كفَرارٍ ودجِهورِ زغَي نم هترتا فَلَا فَإِنْ اش
هتمسق نيعتي  ريطشالت نيعا تجِهوز نم هترتإِنْ اشلِ، وةَ الْأَصمسق ادأَر نمل الْكَلَامو ،

  كَالْجِهازِ



  

      
  
  

 

 

o  ِجوالز نع قْدالْع دعب زِيدضِ  الْملَ الْقَبقَب ،فَلَِسه جِ أَووالز توبِم أَي : توبِكَالْم
 . ستحقَّتهنْ بنى بِها ا: أَي قَبلَ قَبضِ الزوجة لَه قَبلَ الْبِناِء، فَإِ

o   َّأَن " قْدالْع دعب زِيدم " ومفْهمو .قْدالْع دعب زِيدطُ الْمقسفَلَا ي
  . الْمزِيد قَبلَه لَا يسقُطُ بِالْموت قَبلُ كَأَصلِ الْمهرِ

  
  

 

o   َّلح الَةً أَوا أَصالاِء كَانَ حلَ الْبِنرِ قَبهالْم نم هتضا قَببِم هِيزجالت
هلأَج دعب  

o  ِّالالْح ناِء ملَ الْبِنئًا قَبيش م أَوهِيزجا تهملْزي لَّ لَما حإذَا  م بِه عنصتو
هتضاَء قَبا شمفرع أَو طرشإلَّا ل ت  .لَدي الْبا فهثَالأَم ةادلَى عع هِيزجا التهملْزي :أَي  


 

o  فرع أَو طرشاِء إلَّا للَ الْبِنقَب هتضا قَبمم بِأَكْثَر هِيزجت  
o : كا بِذَلهلَيع ى لَهقَض. 
  
  


 

o   "َت أملا عما لهلَينَّ ع
بِه هِيزجالت .  



  

      
  
  

 

o  َةاجتحإلَّا الْم ،وفرعبِالْم ِسريَء الْييالش قفنفَت  نيإلَّا الد و
من مهرٍ كَثريٍ فَيجوز لَها ذَلك، ثُم إنْ طَلُقَت قَبلَ الْبِناِء حسب علَيها ما  الْقَليلَ كَالدينار

 تضا قَبم أَو فَقَتأَننم فصالن نا مهصخا يلِ مأَص نم كذَل.  
 

 جوالز أَو تالْبِن هالَفَتخو ازِ لَهالْجِه ضعأَنَّ ب هرغَي أَو ى الْأَبعاد ى الْأَبِ :لَووعفَقَطْ قُبِلَ د
  :لَا الْأُم والْجد والْجدة في إعارته لَها

١. ةني السف اهوعد تاِء إنْ كَانمِ الْبِنوي نم .  
علَى الْبِكْرِ، بِخلَاف ثَيبٍ لَيست  وكَانت الْبِنت بِكْرا أَو ثَيبا وهي في وِلَايته قياسا .٢

ي وِلَايفهت .  
٣. ،طرتشالْم أَو ادتعا الْمازِهي بِجِهفي ةارِيالْع نم اهعا ادمدعازِ بالْجِه نم يقا بكَانَ مو 

لَى الصع ادإِنْ زوطُ ثَلَاثَةٌوراقِ فَالشد ،بِه ى لَهقْضفَي هيصثْلُ الْأَبِ ومو  هالَفَتإِنْ خو
اباهوعلُ دقْبفَلَا ت ةنالس ا أَيهدعلَا ب ،هتن.  


 

o  

 

١. يهف لَتخي دا الَّذهتيبِب ازالْجِه إنْ أُورِد .  
٢.  ،ادهالْإِش دعب هدي تحت هقَاؤإب رضلَا يو ،هتولَ مقَب كبِذَل ا الْأَبلَه دهأَش أَو

هزِيلِ الْإِشنتلوةازيزِلَةَ الْحنم اد  
٣. رِهغَي دنع هعضوا ولَه الْأَب اهرتاش ا أَوهإنْ  كَأُم ،بِه صتخا تهفَإِن يا ههدنع أَو ،

و ةيمسةُ بِالتنيالْب تهِدش ا، أَولَه ةيمسثَةُ بِالترالْو تأَقَرا ولَه اهمس دهشي إِنْ لَم
 .علَى أَنه لَها



  

      
  
  

 


 

اقدجِ الصولزل أَي لَه تبهإِنْ وةٌ ويدشجِ روالز نم هضلَ قَباِء قَبلَ الْبِنقَبو تبهو أَو ،
  : لَه ما أَي ما لَا يصدقُها بِه قَبلَ الْعقْد أَو بعده قَبلَ الْبِناِء 

o َّئَلل كذَل هتيما قم أَو ماهرد ثَلَاثَة ارٍ أَوينعِ دبر فْعِ أَقَلِّهلَى دنِ عيأَلَتسي الْمف بِرا ج
 كَاحالن لُوخا يا ملَه فَعدفَي ةي الثَّانِيا فأَمو ،ري الْأُولَى فَظَاها فاقٍ أَمدص نم

  . وهبته لَه ويزِيد علَيه ربع دينارٍ
o َّإِنْ كَانَ أَقَلو ،حص ارٍ فَأَكْثَريند عبي، فَإِنْ كَانَ راقلْبل ظَرن  بِرج

علَى إتمامه، فَلَو طَلَّق قَبلَ الْبِناِء فَلَا شيَء علَيه في الْمسأَلَتينِ وأَخذَت جميع ما 
طَّرشإِلَّا تاقِ ودا أَقَلَّ الصلَه فَعدي إذَا لَم ةي الثَّانِيته فبهو.  


 

   رقَرتو هلَكَتا مهأَنل كَاحالن بِه رقَري تاقِ الَّذدالص يعمج هبهأَنْ ت
طبن لَكُم عن شيٍء منه بِالْوطِْء، سواٌء قَبضته منه أَم لَم تقْبِضه قَالَ تعالَى: {فَإِنْ 

 .)٤النساء: (نفْسا فَكُلُوه هنِيئًا مرِيئًا} 


 

  َلقَب ا أَقَلَّهدا عم اِء أَوالْبِن دعب اقدالص أَي نالًا مةُ ميدشالر هطَتأَع أَو ،ه
أَي استمرارِها معه، أَو حسنِها أَي لأَجلِ حسنِ عشرته معها،  عندها 

 تعجبٍ رقُر نع طَلَّق أَو ،هادفَسل كَاحالن فَفُِسخم هتبها وبِم هلَياقِ عدالص ن
لَو تباعد الطَّلَاق لَم ترجِع وهو فيما إذَا و وبِما أَعطَته من مالها لعدمِ تمامِ غَرضها



  

      
  
  

 

رق أَسقَطَته من مهرِها، أَو أَعطَته مالًا علَى أَنْ يمِسكَها أَو لَا يتزوج أَو نحو ذَلك، فَفَا
ا لَوأَمو ،طَلَّق أَو دعبِالْب بِ أَوبِالْقُر كاٌء كَانَ ذَلوس ،وعجا الرا فَلَههلَيع جوزت.  

 

  ال تبِيلَ إلَى ثَبفَلَا س كَاحن
فَسخه، وأَعطَاها من خالصِ ماله جبرا علَيه مثْلَه أَي مثْلَ ما أَعطَته، إنْ كَانَ مثْلَ 

 .مهرِها فَأَكْثَر، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ من مهرِ مثْلها أَعطَاها من ماله قَدر مهرِ مثْلها
  

  
 

  ربالويلا : هيصو أَو أَب 

   فْرِيطبِلَا ت هاعيي ضقَا فدص
لَا زو يللَى وا علَه وعجفَلَا ر ،ةجولَى الزع هتيبصمنيٍ ومبِيلَ . جٍوا قَبفَإِنْ طَلَّقَه

 موي ترسا إنْ أَيهلَيع عجةٌ رنيب هلَاكلَى هع قُمت لَمو هلَيع ابغا يمم وهاِء والْبِن
دعب ترسأَي لَوو لَه وعجإِلَّا فَلَا را، وهيلوفْعِ لالد. 

 

   :ورٍ ثَلَاثَةأُم داقِ أَحدوضِ الصقْبم نم ةيهفالس يلوو بِرجالْم أَي  
  . ها لَهةُ قَبضتشهد بينةٌ بِدفْعه لَها،أَي للزوجة، ومعاين شراُء جِهازٍ يصلُح لَها )١
   .الْبينةُ بِحضورِه فيه وتشهد أَو إحضاره بيت الْبِناِء )٢
٣( :هإلَي هِهجوت أَو  عمسفَلَا ت هإلَي هولصبِو دهشت إِنْ لَماِء والْبِن تيإلَى ب أَي

 . حينئذ دعوى الزوجِ أَنه لَم يصلْ
 



  

      
  
  

 


 

  :  ُأَةرفَالْم
الرشيدةُ هي الَّتي تقْبِضه لَا من يتولَّى عقْدها إلَّا بِتوكيلٍ منها في قَبضه، فَإِنْ 

  . دعت ضياعه بِلَا تفْرِيط صدقَت بِيمنيٍ ولَا يلْزمها تجهِيزا


 

   ةيهفالس يلوبِرِ وجالْم رغَي أَيةيدشالر أَةرالْميلٍ  وكوبِلَا ت
بات و ،هضبِقَب يهدعتل ا لَهنامكَانَ ض فْرِيطرِ تغَي نم ةنيبِب لَوو اعفَض،ضالْقَب لَه نمم هتع

قَبضه، فَإِنْ دفَعه لَها الْقَابِض فَلَا شيَء  أَو اتبعت الزوج لتعديه بِدفْعه لغيرِ من لَه الزوجةُ
هلَيمِ عرالْغ ارلَى الْقَابِضِ فَقَرع بِه عجر جوا الزلَه هفَعإِنْ دجِ وولَى الزع.  

 

  ازِ ملِ الْجِهمح جِ أَيوالز تيإلَى ب ةجوالز تيب ن لَىع أَي
 ،ةجوالز لُ بِهمعفَي فرعأَو طرشل. 


 

   َكأَنَّ الْمل هفْدي لَمارِهذُ بِإِقْرخؤي لَّف .  
 

   بتري تالَّذ (ِاقدالص فنِص نع) اِءيلالْأَو نم رِهونَ غَيبِرِ دجالْم
وز الْعفْو (قَبلَه) : أَي قَبلَ لَا) يجولمجبرته في ذمة الزوجِ، (بعد الطَّلَاقِ قَبلَ الْبِناِء، 

وزجفَي لَهقَب فْوي الْعضقْتت (ةلَحصمإلَّا ل) :ِمالْقَاس نقَالَ ابو امالْإِم الطَّلَاقِ قَالَه. 



  

      
  
  

 

  
 

  ما النكاح ؟ وما حكمه ؟ وما حكمة مشروعيته ؟ : ١س
ات النكاح ؟ وما حكم ما أركان النكاح ؟ وما شروط صحته ؟ وما مندوب : ٢س

  خطبة املرأة املعتدة ؟
  ما أقسام الويل ؟ وما مراتبه ؟ وما شروط صحة الويل ؟ : ٣س
  من األبكار الاليت يشاركن الثيب يف اإلعراب، وال يكتفى منهن بالصمت؟ : ٤س
  ما شروط صحة االفتيات على الزوجة ؟ : ٥س
  ا نكاح السر ؟ وما حكمه ؟ما شروط الزوج والزوجة يف عقد النكاح ؟ وم : ٦س
  ما احملرمات من النسب ؟ وما احملرمات من الرضاع واملصاهرة ؟ : ٧س
  ما الصداق؟ وما أقله؟وما الذي يشترط فيه؟ ومن له حق قبض املهر؟ : ٨س
  -بني احلكم فيما يأيت مع ذكر التعليل إن وجد : : ٩س
  خطبة املعتدة عدة وفاة أو طالق من غريه . -
  رط من شروط الويل ككونه أنثى .اختل ش -
  عقد على أم وابنتها ومل يدخل بواحدة منهما . -
  عقد على امرأة وهو مريض مرضا خموفا . -
  وقع العقد بإسقاط الصداق . -
  وقع الصداق مبغصوب علماه معا . -
  وقع عقد النكاح مع عقد البيع ( اجتمعا يف عقد واحد ) -
  وأمضاه الويل . قالت امرأة لرجل وهبتك نفسي ، -
  وقع النكاح مبنفعة كسكىن دار . -
  -عرف املصطلحات اآلتية مع بيان حكم كل مصطلح : : ١٠س



  

      
  
  

 

  نكاح التفويض –نكاح السر  –نكاح التحكيم 
  مىت يتشطر الصداق ؟ وما حكم املزيد عليه بعد العقد ؟ : ١١س

  عد العقد ؟ ومىت تشطر اهلدية؟ ومىت يسقط املزيد على الصداق ب             
  وعلى من يكون ضمان الصداق إذا تلف بعد العقد ؟           

  ما الذي يلزم فعله بالصداق ؟ وما حكم دعوى األب أو غريه  : ١٢س
  أن بعض اجلهاز له وخالفته البنت أو الزوج ؟              

  ما احلكم لو جهز رجل ابنته بشيء زائد عن صداقها ومات قبل : ١٣س
  البناء أو بعده ؟              

  ما احلكم إن وهبت رشيدة صداقها قبل قبضه من الزوج  : ١٤س
  وكان ذلك قبل الدخول ؟              

  من الذي يتوىل قبض املهر ؟ وما الذي يربيهما من مقبوض : ١٥س
  الصداق ؟ وما احلكم لو دفعه الزوج لغري من له القبض ؟             

  لصداق املسمى أو صداق املثل .مىت جيب تكميل ا : ١٦س
  
  
  
  
  
  
  
 
 



  

      
  
  

 

   
  
  


 

  : ثَبيبِب لَوو تت  ـةن
تشهد بِأَنا لَم نزلْ نسمع من الثِّقَات وغَيرِهم أَنَّ فُلَانا زوج لفُلَانـةَ أَو   سماعٍ

 . تزوج بِفُلَانةَ
  : ِعازنالت دعا بمارِهبِإِقْر .  
  ٍاعمس قَطْعٍ أَو ةنيبِب تثْبا،  :يمهنم ةجِيولزرِ لكنلَى الْمع نيمفَلَا ي

الْمـدعى   لأَنَّ كُلَّ دعوى لَا تثْبت إلَّا بِعدلَينِ فَلَا يمني بِمجردها علَى الْمنكـرِ 
في توجهِهـا علَـى    ولَو أَقَام الْمدعي شاهدا يشهد لَه؛ إذْ لَا فَائدةَعلَيه، بلْ 

أَي مع شاهده  لَكن يحلف معهالْمنكرِ لأَنه لَو نكَلَ لَم يقْض بِالشاهد والنكُولِ،
ركنالْم اتإذَا م. 

  ٍالإلَى م ى آلَتوعأَنَّ الدل. 
 ِكَامأَح نم هأَنل ، اةيالْح.  

 

  ظَارِهتبِان  ررا لَا ضهبى قُرعاد ةنيبي لعدجِ الْموالز أَي
  علَيها في انتظَارِها، فَلَا تتزوج، فَإِنْ أَتى بِها قُضي لَه بِها، 

    لَـه عمست لَم
عمسفَت كبِذَل كُمحي لَا إنْ لَم ، ماكالْح زِهجبِع كَمح أَي هزجإنْ ع كذَل دعةٌ بنيب.  



  

      
  
  

 


 

   هملْزا فَيبِه ماكالْح كَمحةَ ونيالْب هلَيع تفَإِذَا أَقَام
 بِه أَي بِالْإِنكَارِ فَيكُونَ طَلَاقًا.أَي الطَّلَاق  ، إلَّا أَنْ ينوِيه:النفَقَةُ ويحلُّ لَه وطْؤها

   َّلحتا لقْدع ددةَ جنيالْب هلَيأَةُ عرالْم تأَقَام نيح ةجِيوبِالز أَي
ملإنْ ع أَنَّ الْ لَهعِ، واقي الْوف ةجوز را غَيهأَن فِْسهن نمورةَ زنيب. 


 

   يـا بمهنكُلٌّ م ي أَقَامتجوز يـةً  هن
ا بِطَلْقَةمهنِكَاح ا : أَيخا فَسمهدأَح قَتدص ا أَومهتكَذَّب ا أَومهقَتداٌء صوسو ،لَه دهشت 

كَذَات الْوليينِ إذَا جهِـلَ زمـن    بائنة، لاحتمالِ صدقهِما مع عدمِ علْمِ السابِقِ منهما
 .  دينِالْعقْ
      ـنـا مرِهيغلَـا لا وماهدإح ةيلدأَعل ظَرنلَا يا، وا بِهمهدولِ أَحخدل

 اتحجرالْم،ارِيخا    إلَّا التماهـدإح ـتخأَر لَوارِيخِ، وي التف ابِقَةلُ بِالسمعي هفَإِن
  .عدمِ التأْرِيخِ بِالْمرة علَى الْأَرجحِفَقَطْ بطَلَت كَ




 

 :   ـامارِهكَاحِ بِإِقْرالن وتثُبثَا لاروت
طَارِئَان مهو .  

  ُثاروالت بِه تثْبي هفَإِن .  



  

      
  
  

 

    لَـدـا با   بِأَنْ كَانأَقَـرا، ومهـدأَح نِ أَويي
بِالزوجِية أَو أَحدهما من غَيرِ ثُبوت، وسواٌء كَانَ الْإِقْرار في الصحة أَو في الْمرضِ 

 .فَخلَاف في التوارث إذَا مات أَحدهما
  

  


 

     َـةسمـلْ خب :يقُولَ هتةٌ ورشع
رالْآخ لَفكَلَ حفَإِنْ ن ، ينِهمبِي هبي الْأَشعدملُ لفَالْقَو هفَتي صف أَو ،رشع   ـتثَبو

خلَا فَسو كَاحالن. 
  ــا ــيدينِ، وإِلَّ شــا ر ــا إنْ كَان  حلَفَ

مهنيب كَاحالن فُِسخرِ، وى الْآخوعفْي دنو ،اهوعقِ دبلَى طكُلٌّ ع يدشرِ الرغَي يلا فَو
  . لُهما كَحلفهِماونكُو

  ِلاكلَى النع فاللْحل يقُضعِ، وائا كَالْبهأَنل .  
     َكَـانو لَفَـتكَلَ حنيٍ، فَإِنْ نمجِ بِيولزل

  لْقَدرِ أَو الصفَة، وإِنْ لَم يشبِه كَما لَو أَشبه بِالْأَولَى كَالطَّلَاقِ الْقَولُ لَها في ا
   ،ِالطَّلَاق دعاِء بلَ الْبِنقَب فَةالص رِ أَوي الْقَدلَفَا فتإنْ اخ

بِهشي لَم أَو هبأَش توالْمرِ طَلَـاقٍ  وغَي ناِء ملَ الْبِنإلَّا قَب همدعو هبى الشاعر؛ فَلَا ي
تومو. 

   : اعازنا إذَا تيما فلُ لَهكَانَ الْقَوةُ وجوالز لَفَتح
الطَّلَاقِ، أَو دعب اِء أَوالْبِن دعب   تـوالْمو أَنَّ الطَّلَاقل تاتا إذَا ميما فهثَترو فلحت

  .  والْبِناَء بِمنزِلَة فَوات السلْعة في الْبيعِ



  

      
  
  

 

 
 

 

  : ثْلِ ماقِ الْمدصل دري هفَإِن  ـهتعا ادلَى مع زِدي ا لَم
   ـى أَوعـا ادمم عٍ أَكْثَردطَى معإذْ لَا ي هتعا ادا إلَّا ملَه سفَلَي ادأَةُ، فَإِنْ زرالْم

مما ينقُص عن دعواه ، فَإِنْ نقَص صداق الْمثْلِ عن دعواه؛ لَا يقْضى علَيه بِأَقَلَّ 
بِه أَقَر . 

    هـبي الْأَشعدملُ لفَالْقَو تولَا مو لْ طَلَاقصحي لَمو
 فُِسخالَفَا وحا تبِهشي لَم ا أَوعا مهبفَإِنْ أَش .فَةالصرِ وي الْقَدف خلَا فَسو ،ينِهمبِي

رِ إنْ لَملِ الْآخا بِقَومهدأَح ضري . 
   همدلَا عو هبشل ظَرنلَا يطْلَقًا وم فُِسخلَفَا وسِ حي الْجِنف

 ما لَم يرض أَحدهما بِقَولِ الْآخرِ. 
   ينِهمجِ بِيولزلُ لفَالْقَو

فَةالصرِ وي الْقَدف خلَا فَسو .  
   ِخلْفَسبِيلَ للَا سا وعا مهِمكُولن ا أَوهِمفلح دعثْلِ باقِ الْمدصل درفَي

لَه هبى شاعرلَا يـا  وبِم لَه يقُض ركَلَ الْآخنا ومهدأَح لَفا، فَإِنْ حمهدأَحلَا لا وم
  ادعى، ولَا فَسخ أَيضا. 

   أَو فَةالص رِ أَوي الْقَدف عازنطْلَقًا كَانَ التم خاٌء فَلَا فَسلَ بِنصى حتم هأَن
هبسِ أَشرِ    الْجِنـي الْقَـدف ـهرِ، إلَّا أَنونَ الْآخا دمهدأَح ههبأَش ا، أَوبِهشي لَم ا أَو

والصفَة الْقَولُ قَولُ الزوجِ إنْ حلَف، وإِلَّا حلَفَت وكَانَ الْقَولُ لَها، وفي الْجِنسِ 
  . ا، فَإِنْ حلَف أَحدهما فَالْقَولُ لَهالْمثْلِ إنْ حلَفَا أَو نكَلَ يرد لصداقِ



  

      
  
  

 

     ـيـا فعاكَلَا منت الَفَا أَوحا إذَا تيمف كذَلو ،خفْسةً يارفَت
 فَرِدني رِ، إذَا لَمالْقَدو فَةي الصف طْلَقًا أَوسِ مي الْجِنا فهِملَافتاخهبا بِالشمهدأَح . 

 

   تعادفْوِيضِ، والت أَي
 دعب لَونيٍ، ومبِي لُ لَهفَالْقَو أَي : كةً فَكَذَليمست يه  تـوم ولٍ أَوخبِد اتالْفَو

أَو طَلَاقٍ فَيلْزمه أَنْ يفْرِض لَها صداق الْمثْلِ بعد الْبِناِء، ولَا شيَء علَيـه فـي   
 . الطَّلَاقِ أَو الْموت قَبلَ الْبِناِء

  ٍنيما بِيلُ لَهةً فَالْقَواصخ كَاحالن تثَبو. 
     ِمقَـدتعِ الْمـازني التف ةجوز جٍ أَووز نا مبص أَو فَهسل

هلَيع نيمالْيو هيلول لْ الْكَلَامب ،هكْرذ. 
 

  
 فَقَبلَ الْبِناِء الْقَولُ قَولُها  .١
قَولُه بِيمنيٍ فيهِما أَي في الْمسـأَلَتينِ، لَكـن    و إنْ كَانَ التنازع بعده فَالْقَولُ .٢

 وطرش ةعببِأَر  : 
  أْخت فرالْع كُني إنْ لَم هري 
  ا لَا لَهلُ لَهإِلَّا فَالْقَوو نها رهعم كُني لَمو .  
 :الُ لَهإِلَّا فَالْقَوو ،يقَةثو أَي (ٍابتبِك) اوبكْتم اقدالص كُني لَمو 
 :ِلَ الْبا قَبلَه هفْعاِء دالْبِن دعى بعادـا   ولُهفَقَو هـدعب هفْعى دعاِء فَإِنْ ادن

 وعلَيه الْبيانُ. 



  

      
  
  

 

 

    ـىعاد نأَنَّ م نم ونيرِ الدائا كَسلُ لَهفَالْقَو
ئُهربفَلَا ي فْعنِ الديالد بر نم افرتاع ةُ أَونيإلَّا الْب.  

  
  

 

   يها فم أَيأَةرلْمفَل  يلاِء فَقَطْ كَالْحسلنل ادتعالْم
الن باسنا يمو ةرمالْأَخلَابِسِ والْم ناَء مس :  

١.  ،بِه اصالْخ زِهوي حف كُني نيٍإنْ لَممبِي لُ لَهإِلَّا فَالْقَوو   
 .. إلَّا ما يناسب جِهازهاوإِلَّا فَالْقَولُ لَهولَم تكُن الْمرأَةُ معروفَةً بِالْفَقْرِ،  .٢

    ـوِهحنو فيكَالس
والْفَرسِ ونحوِها، والْمصحف وكُتبِ الْعلْمِ وسلَعِ التجارة، أَو معتادا لَهمـا  

 .بيوت للرجالِلأَنَّ الشأْنَ أَنَّ ما في الْ كَالْأَوانِي 

  
 
  تنازعا يف الزوجية بأن ادعاها أحدمها وأنكرها اآلخر . -١
  ادعى املرأة رجالن فقال كل منهما هي زوجيت وأقام كل منهما بينة تشهد له . -٢
  تنازعا يف قدر املهر أو صفته قبل البناء . -٤أقر بالزوجية طارئان على بلد  -٣
 تنازعا يف جنس الصداق قبل البناء  -٦تنازعا يف قدر املهر أو صفته بعد البناء  -٥
  تنازعا يف جنس الصداق بعد البناء . -٧
  ادعى أنه تزوجها تفويضا وادعت أنه نكاح تسمية . -٨
  تنازعا يف قبض ما حل من الصداق قبل البناء وبعده . -٩
  تنازعا يف متاع البيت . -١١     تنازعا يف مؤجل الصداق                -١٠



  

      
  
  

 

  


 

      

 ٌةوبدنقَ : م لَوا وهلَيرِ علْقَادالفَراِء سلَ الْبِنا بى بِهقْضا فَلَا يرضحو 

  اى بِهقْضةٌ فَياجِبو  

   :اهنكَو بدناِء  :يالْبِن دعالدخول بالزوجةب وفَه دمتعلَى الْمع ثَان وبدنم 
  فَإِنْ قَدمها لَم يكُن آتيا بِالْمندوبِ

   لَه نيع نام لَوا ونمض ا أَورِحيصِ صخبِالش  ،قَةولٍ ثسر ابٍ أَوتبِك
الْمدرسني وهم  وفُلَانا وكَذَا اُدع محلَّةَ كَذَا أَو الْعلَماَء أَو يقُولُ لَه ربها: اُدع فُلَانا
ي ونَ، لَا إنْ لَمورصحوا مرصح نلقولع  بِيفَإِنْ « -$ -الن جِبفَلْي يعد نم
كراَء تإِنْ شو ماَء طَعش «  

  

    .جِبفَلَا ت 

  : اِءبِنل فَرٍ، أَوس نومٍ مقُد أَو ،انتخ  ،بِيص فَةرصل ارٍ، أَود
كوِ ذَلحنابٍ وتمِ كتخل أَو. 

 

   جِبلَا الْأَكْلَ الداعي إجابةفَي  
 

 
 



  

      
  
  

 

 

    الداعي  إجابةال جيب عليه نكَم
نم اسِ أَواضِ النري أَعف ضوالْخ هأْنش  يهذؤي(ٍرِيرشِ حكَفُر كَرنم أَو)  وه ،هلَيع سلجي

أَو هترضبِح هرأ(  غَي(قْدن ةآنِيو ةضف بٍ أَوذَه نوِ  محن ريٍ أَوخبت بٍ أَورش أَكْلٍ أَول
،هترضبِح هرلُ غَيمعتسكَانَ الْم لَوو ،كذَل  (ةاعِ غَانِيمسو)ِقْصراٍء  ونِس(ٍولَه آلَةو)  ِرغَي

فُرشٍ، إذَا  كَاملَة (لَها ظلٌّ) لَا منقُوشة بِحائط أَو حيوان) (وصورِدف وزمارة وبوقٍ، 
مدت إِنْ لَملْ (ونيٍ، بطبٍ وشكَخ ومدت ترِ بِطِّيخٍ كَانشوِ قحن نم تكَان ا لَوكَم . 


 

   ًلَةكَام تا إنْ كَاناعمإج مرحا  تملٌّ ما ظلَه
 لَّ لَهيعيش بِه لَو كَانَ حيوانا، وبِخلَاف ما لَا ظ يطُولُ استمراره، بِخلَاف ناقصِ عضوٍ لَا

والنظَر إلَى  والصحيح حرمته خلَاف وفيما لَا يطُولُ استمراره كَنقْشٍ في ورقٍ أَو جِدار
امرامِ حرالْح .  ِارجالْأَشفُنِ وةَ  فَلَا  ما ال روح فيه كَالسمرح

يهف.سلَيو هإلَي نِدتسي رِيرٍ إذَا لَمبِح انردالْج رتكَرِ سنالْم نم.  
  

فَإِنها : بابٍ دونه إذَا قَدم، وإِنْ لمشاورة  إغْلَاق كَثْرةُ زِحامٍ أَو كان بالس إن
 ةوعوبِ الدجوطَةٌ لقسم.  

 

    
  .تمرِيضِ قَرِيبٍ ونحوِ ذَلك و مرضٍ أَوكَثْرة مطَرٍ أَو وحلٍ أَو خوف علَى مالٍ أَ  
  ِرغَي أَكْلُه مرح و وعدم يلى الطُّفَيمسيو بإنْ ذَه إلَّا بِإِذْن  نم

أَكْلُه وزجامِ فَيالطَّع بر.  



  

      
  
  

 

  
 

 

   واجبا أَووببجم لَولِ واقغِ الْعالجِ الْبولَى الزا  عرِيضم
مهلَيع هعم رقْدا يضر  .  
   اتجولزل  .  
   :بِيتي الْملَا ف فَقَةالنو ةوسالْكطِْء وكَالْو رِهغَي عنتإِنْ امطُْء  والْو

،ةرمع أَو جبِح ةرِمحا؛ كَمعطَب ةً أَوادع ا أَوعرنِعِ  شتملْمل ثَالَانا مهنرٍ مظَاهم أَو
هتجِه نالثَّانِي ما، وهتجِه نلِ مي الْأَوف اعنتامالا، وعرش   

 

  ٍررضإلَّا ل جِبيو ،عنما فَيررض هكربِت دقْصإلَّا أَنْ ي أَي 
عم ةداحطِْء وو نع رِ كَكَفِّهرالض كرت هلَيلَذَّ ع فَّروتتل ،هلَيع هترقُدهى  ترلْأُخل  

  نِهمز اتلَا بِفَو ذْرٍ أَمعل هاٌء فَاتوس ،  تي فَاتلَّتل سى، فَلَيقْضفَلَا ي
  هضرتها لفَوات زمنِ فَلَا محاسبةَ للْمظْلُومة بِما مكَّنه عند ظَلَم وإِنْ لَيلَتها لَيلَةٌ بدلَها

  يأْتيا سكَم أَكْثَر ٍء أَقَلَّ أَويبِش نيضري لَة إذَا لَملَيم ووي. 

   ي لَاالَّت ةداحالْو ةجوالز دنع اتياِء، كَالْبالْإِيو قْتو هأَنلِ لاُء بِاللَّيدتابال
دني ها، فَإِنةَ لَهرض لَافَهةُ خاجضِ الْحقْتت ا لَمم ةرشنِ الْعسح نم يها فمل ب 

 

  اهانِسؤي نا بِمى لَهأَت ا أَوهانِسؤي نمل تمض. 
 

   قْصالنو ،لَةلَيمٍ وولَى يةُ عاديالز اهنبِرِض  نلَه كي ذَلف قأَنَّ الْحل. 



  

      
  
  

 

 

  لٌّ يستدعى زوجاته أنحم كُونَ لَهبِأَنْ ي لِّهحمو  لعدي هوصصبِخ
هإلَي يأْتا أَنْ تهتبون تكَان نكُلَّ م يهف   

  هلعفا للِّهحا بِمهإلَي بذْهأَنْ ي - لَامالسلَاةُ والص هلَيع   
 

 

   اماهرِ رِضيا بِغربج لَوو ،وزجي  
  اتحبِفَت فَةحكَج ثَلَّثَةالْم كُونسو ةزمالْه مبِضو ،ةجركَد -  رثؤأَنْ ي أَي

يضف ٍء أَييا بِشاها بِرِضهلَيا عهتٍء تأخذه منه  ريريِ شظن رِهيبِغو رِهغَي نم أَو ،هنم ذُهأْخت
ةُ " إلَخاديالز ناهبِرِض ازجو " :هلقَو عارٍ مكْرت عون يهفا، وانجلْ مٍء بيرِ شيبِغ أَي.  

  كي ذَلف مقَس جِبإذْ لَا ي ةوسالْكو فَقَةي النيلُ ففْضالت  ةيطَكَع
علَى إمساكها في عصمته وعدمِ -كَانت ضرةً أَو لَا  -منها أَو من غَيرِها لزوجِها 

وزجا فَيهأَكْلِطَلَاق نم سلَيلِ ، واطاسِ بِالْبالِ النوأَم. 
 

 

   اللزوجة شراء يومها من ضرالٍ أَوبِم  قح قَاطابِ إسب نذَا مهو ،ةفَعنم
.عٍ حقيقيلَا بي وجب في نظريِ شيٍء 


 

  رِهيا لَا بِغا بِإِذْنِههموي يا فهترطُْء ضو.   
  ِا بهالح نع الُهؤسا ، وهلَيع هلَامس لَهنِعإِلَّا ما وهلَيولٍ عخرِ دغَي نابِ مالْب.  



  

      
  
  

 

 

  هوند ابالْب ا إنْ أَغْلَقَتهترض دنع اتيالْب لَه ازج 
فْتت لَمو لَهقَب ا أَولَه هولخالَ دح لَه ح. 

 إنْ لَم أَو صل نم فوخا لهترجبِح اتيلَى الْبع رقْدي ،رِهغَي  رفَإِنْ قَد
 .لَم يجز لَه الْبيات عند ضرتها


 

   جِ لَاولزل أَي لَه فَالْكَلَام دنا ههترضا لهتبهو أَي
لَها أَي هند الْموهوبة، فَلَه أَنْ يرضى وأَنْ لَا يرضى إذْ قَد يكُونُ لَه غَرض في 

 واهبة دونَ هند الْموهوبة، (فَإِنْ رضي اختصت الْموهوبةُ) وهي هند بِتلْك اللَّيلَةالْ
  ٌةومدعا مهكَأَن ا : أَيمدةُ عباهالْو رقَدفَت  قحتسفَي

لَةَ ماللَّي لْكتسلَيمِ، وي الْقَسا فيهلي اُء  نشي نما للَهعجأَنْ ي لَه  


 

    .اُءشي نا مبِه صخفَي  
  وعجا الرهلَتا لَيهترضل ا أَوجِهوزل ةباهلْول  نا مقُهلْحا يمل تبها ويمف

  .علَى الْوفَاِء الْغيرة فَلَا قُدرةَ لَها


 

  ا ( الدخولا بِلَا إذْنِههموي يا فهترلَى ضإلَّاع ةاجحل وزجفَي ، (
 .بعد تمامها بِلَا مكْث الْحاجة الدخولُ بِقَدرِ زمنِ قَضاِء



  

      
  
  

 

  ،ةروالْع فةُ كَشنظم هأَنا لماهبِرِض لَوا وعا ما بِهِماممح ولُهخد  لَافبِخ
وزجفَي ةداحبِو هولخد . 

  َإِنْ بِلو داحاشٍ وري فف هعا ممهعمطٍْءجا و . 


 

 يعٍ قُضبلْبِكْرِ بِسل هلَيع  نهنا عبِه صتخت اتيالوتي مالاللَّي نم
بِ بِثَلَاثلثَّيللليا ووهو،كذَل دعب قِْسمي اَء.  ،ثُما شبِم اَءةدي الْبف كذَل دعب ريخم  

  أَكْثَرل بالثَّي أَو ا الْبِكْرلَه لَهعا جمالثالث –السبع {م{عرالش  .هتإنْ طَلَب 
 

 

  اَءش نم دنيِنيٍ فَععبِلَا ت نهنم. 

  م هعفَرِ ملسل نهنم ارتاَءاخش ن 

  : ةبقُر جكَح ةادبعل وٍ  أَيغَزوقْرِعفَي  نفَم ،نهنيب ا أَومهنيب
 هعا مذَها أَخهمهس جرخيف ظُمعت اتغَبالر اتادبالْع.  

  
 


   اوجِهرخ ا أَوبِه عتما التهعنزوجها بِم ةطَاع نخروج الزوجة ع
 أَو ،ا لَههوجرخ جِبلَا ي كَانمل بِلَا إذْن أَو ،لَاةالصو ةاركَالطَّه اللَّه قُوقح كَترت

هالم ا أَوفِْسهي نف هتانخ أَو هوند ابالْب أَغْلَقَت . 
 



  

      
  
  

 

  ــب 

عما ارتكَبته  ذكْر ما يقْتضي رجوعهاوهو حيث قال ووعظ من نشزت  الْوعظ .١
الْأَم نيِ بِرِفْقٍمهالنرِ و . 

٢. ظُ  ثُمعا الْويهف دفي اإنْ لَمهرجلَا  هشٍ، وي فُرا فهعم امناجِعِ فَلَا يضي الْمف
 . لَعلَّها ترجِع عن نشوزِها يباشرها

٣.  رجالْه دفي إنْ لَم اثُمهبرلَ ضحٍ. وربم را غَيبرضحربالْم برالض وزجا ي  وهو
أَنها لَا ترجِع عما هي فيه إلَّا بِه، فَإِنْ  ولَو علم الَّذي يكِْسر عظْما أَو يشني لَحما

وفَه قَعو  .اصصالْقو يقطْلا التفَلَه انج  
 :  إنْ ظَن هتي إفَادف دذَا قَيفَه ،رِبضإِلَّا فَلَا يونَ  وبِ درالض

هتدشل لَها قَبم. 
نظُوهفَع نهوزشافُونَ نخي تالالَّتاجِعِ وي املَضف نوهرجاهو  نوهرِباضو

س هِنلَيوا عغبفَالَ ت كُمنكَبِرياً (فَإِنْ أَطَع يالكَانَ ع ٣٤بِيالً إِنَّ اللَّه( 
 
 

 

   

o يطيتالْم هي ذَكَراَلَّذو  كْمالْح بِه قَعوو-  يححالص وهإذَا كَانَ -و جوأَنَّ الز 
ا وهدلَى را عرقَادلَممِ، واكالْح نكْمِ مبِالْح لْ لَوفْعفَقَةُ  يا النفَلَه 

o ةيمحل هلَيع تإِنْ غَلَبو كَامالْأَح يهِمفُذُ فنلَا ت نمم تكَانا، وهما فَلَا  قَوفَقَةَ لَهن.  
  
  



  

      
  
  

 


 

  أَو ،يعروجِبٍ شرِ ميغبٍ لربِض  ،وِهحننٍ وكَلَع بس
ربٍ فَض إنْ لَم ينزجِر بِالْوعظ،الْحاكم بِوعظ فَتهديد  زجره:  وثَبت بِبينة أَو إقْرارٍ

  وهذَا إنْ اختارت الْبقَاَء معه. إنْ أَفَاد الضرب أَي ظَن إفَادته وإِلَّا فَلَا،
  هني مدعالت ركَرتي إِنْ لَمو تي إذَا ثَبدعا،  بِالتهلَيع  

 
  

   نا مهعنمالرتهة كرلَى تحٍ عربم را غَيبرا ضهبرضو  لَاةالص
مقَدا تحِ كَمربالْم لَافا، بِخوِهحنو .  

 

     ررالض تعبِأَنْ اد
لَما، واهكْوش تركَرتو ى كُلٌّ معاد أَو كذَل ثْبِتتتركَرتو ،ررا الضمهن  هنم

صالحني إنْ  أَي أَمر بِسكْناها بين قَومٍ :أَسكَنها الْحاكمالشكْوى ولَم يكُن لَه بينةٌ 
مهنيب كُنت رِ لَمري الضبِذ ماكوا الْحبِرخالُ، فَيالْح ملَه رظْهيل. 

 
 

 

  اعزالنكَالُ والْإِش رمتفي إنْ اسعم ثُباكنِ  الْحيكَمح
، فَإِنْ لَم يمكن  من أَهلها إنْ أَمكَن من أَهلهِما أَي حكَما من أَهله وحكَما

  .جنبِيينِفَأَ
  ِنيارارِ جالِ الْجى بِحرأَد ارأَنَّ الْجل.  



  

      
  
  

 

 

  

١.  قَاٍء فَلَاإب بِطَلَاقٍ أَو كَماٌء حولِ، سدرِ الْعغَي كْمح حصالٍ يبِم أَو 

  كصىب أو جمنون او فاسق لعدم التكيف  
٢.   اِءسالن كْمح حصفَلَا ي.  
٣.  فَلَا يهفس كْمح حصي .  
٤.  كْمح حصفَلَا ي يهف لِّيا ولٍ بِماهج.  
  جِبيا الْإِصهِملَيعا: لَاحطَاعتا اسإِنْ  قال تعاىل م}

أَي  طَلَّقَاتعذَّر الْإِصلَاح  ] فَإِن٣٥ْإِصالحا يوفِّقِ اللَّه بينهما} [النساء:  يرِيدا
مهِما، بِحكْالزوجان أَي حكْمهما ظَاهرا وباطنا، وإِنْ لَم يرضيا حكَما بِالطَّلَاقِ، ونفَذَ

بِه ماكالْح ضري لَم حىت  أَولَوو ا أَيهِمتجِه ننِ ميقَامم انكَمالْح ا أَينِ  كَانيجوالز
أَو انجوالز بِه ضري لَم لَوذٌ، وافن وفَه  ماكا الْحمهلَى إذَا أَقَامفَأَو ماكالْح 

 

   لَىفالع ادا زم جوالز ملْزي ا أَكْثَرقَعإنْ أَو ةداحالْو ةداحو نم  


 

   ُةلَحصلْعٍالْمبِلَا خ طَلَّقَانجِ إنْ  فَيولزا لهنم ذَانِهأْخالٍ يبِلَا م أَي ،
هناَءةُ مالْإِس تإنْ كَان أَي ،جواَء الزأَس .  

  اهناَءةُ مالْإِس تكَان أَي اَءتإنْ أَس .  



  

      
  
  

 

 ،  ِعاقرِ الْورا بِالضهلَتامعمِ مدعا وهلَيرِ عببِالص اهرأْمبِأَنْ ي
  . النظَر والْمصلَحةُ ذَلك منها إنْ اقْتضى

  ٌّكَانَ كُل أَي  بِهاحبِص رضا يمهننميعلْعٍالطَّ تبِلَا خ لَاق دنع 
 هعقَامِ مبِالْم ضرت الْأَكْثَرِ إذَا لَمالطَّلَاق ازجو  بِه أَي مرِهغَي دنظَرِ علْعِ بِالنبِالْخ أَي

 وهم الْأَقَلُّ هكَذَا نقَلَه بعضهم.  الْأَكْثَرِ


 

    " احلكمني "ظَرالن اهضا اقْتا بِمهِمكْمح دعب فَّذَهنو اهربفَّذَ  فَأَخن أَي
 . حكْمهما وجوبا

   الَفإِنْ خو ،مقَدا تكَم  ،هبذْهم هتدفَائو عمج
لَافتاخال مدعو ةمالْكَل. 


 

  ْفرِ رغَي نم انِهيضري داحكَمٍ وةُ حمِإقَاماكلْحعٍ ل  فَةلَى الصع
 بِه ولَو لَم يرضيا وينفُذُ حكْمهذَكَرا عالما بِذَلك،  الْمتقَدمة من كَونِه عدلًا رشيدا

  . فَأَولَى أَنَّ لَهما إقَامةَ حكَمينِ
   م دفَلَا ب ها إلَيفَعنِ إذَا كَانَإذَا ريكَمح ثعب ن  نكُلٍّ مل

فَابعثُوا حكَماً من قال تعاىل (( الْكَرِميةُ تفيد ذَلك الزوجينِ قَرِيب من أَهله، والْآيةُ
هلا أَههلأَه نكَماً محو( إلَخ [ثُواعفَاب] :الَىعله تأَنَّ قَوأَنَّ ذَ ل يدففْعِ، يالر دنع كل

  .بِإِقَامة واحد بِلَا رفْعٍ كَفَى  وأَنهما إذَا رضيا



  

      
  
  

 

حيثُ كَانَ الزوجان  أَي ولي الزوجِ وولي الزوجة كَالْحاكمِ لَه إقَامةُ الْواحد والْوليينِ
احةُ الْوا إقَاممنِ لَهيورجحنِملَيالْقَو دلَى أَحفْعٍ عبِلَا ر د .   

  .والْقَولُ الثَّانِي لَا يجوز للْحاكمِ ولَا للْوليينِ إقَامةُ الْواحد مطْلَقًا


 

 ،ِنيكَمالْح نع ا، إنْ  أَيهِمكْما بِحضالر مدعو
نِ، أَويكَما حا  أَقَامداحا وإنْ أَقَام داحالْو نع الْإِقْلَاع.  

   ٍفْعا بِلَا رفُِسهِمأَن نا مماها إنْ أَقَاممِ، ماكلْحةَ  لدم أَي لَم
ويعزِما علَى عن حاهلما  يستوعبا الْكَشفلَم الْمقَامينِ منهما  كَون الْحكَمينِ

ا الْإِقْلَاعملَه سإِلَّا فَلَيكْمِ والْح . 


  

    
 }رقَالَ الْآخضٍ،ووا: بِعمهدا فَقَالَ أَحانجم {  

١. أَةُ فَظَاهرالْم هتمزفَإِنْ الْت أي يقع الطالق " ر " 
  لما كَانَ يلْزم الزوج ويرجِع الْحالُ تلْتزِمه فَلَا طَلَاق وإِلَّا .٢
  َّلَىأَنع لَّقعم الطَّلَاق زِلَةننِ بِميكَمالْح وعمجأَنَّ مل متي ٍء لَميمٍ  شاكح

  . فَقَولُه واختلَفَا في الْمالِ أَي في أَصله وجود للْمجموعِ عند انتفَاِء بعضهواحد، ولَا 
  : يغبنفَي  قَدثْلِ، ولْعِ الْمإلَى خ وعجالر

زِدي ا لَمم لْعالْخ مى توعد نع قُصني ا أَويعما جماهوعلَى دثْلِ عالْم لْعا خأَقَلِّهِم. 
 



  

      
  
  

 

 

  ما الوليمة ؟ وما حكمها ؟ وما وقتها ؟ وما حكم اإلجابة هلا ؟ :١س
وكيف  ما حكم القسم بني الزوجات وفيم يكون القسم ؟ ومىت يفوت ؟ : ٢س

تأخذه منه ؟ وما حكم  يها نظري شيءيكون القسم ؟ وما حكم إيثاره ضرا عل
مبال أو منفعة  وما حكم شراء يومها منها إعطائه ماال على إمساكها وعدم طالقها ؟

  عند ضرا ؟ وملن يكون الكالم إن وهبت نوبتها لضرا ؟ ؟ وما حكم البيات
 
  أكثر من طلقة . أوقع احلكمان -   النفقة للناشز .                -
حكما بالطالق واختلف احلكمان يف املال فقال أحدمها " بعوض " وقال اآلخر :  -

  " بغري عوض " .
  اختلفا يف قدر املال أو نوعه أو صفته . -
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  


